










৯ এ 5 ৩০১৭১) পানিবিি ? আল শত আও 

1 ইনলাম-নার-সং গ্রহ) 
অর্থাৎ, 

হিন্দুস্থানের গৌর্ব-রবি, আলেমকুল-ধৃবদ্ধর ভাঁপস 
শ্রেন্ঠ মাওলান! হাফেজ আবদুল কাফি 

সাহেব প্রণীত ৮১২১ ০3১১০ £১% 

নামক গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ, 

এ, 

10198 86৫) £ [1001151) 01009৮, জীবন-প্রবাহ 

শেফালিক।, শিশু সভায় গুভৃতি প্রণেতা 

শ্বরদা মাদ্রামাব ভূতপুব্ৰ স্ুপাবিপ্টেপ্ডেন্ট, ও হেড মাঃ 

গোলাম মোহাম্মদ, কর্তৃক 
জনুনাদিত। 
০ ০০ 

গু 

অগমনসিংহ, শ্রীবরদী শন্তুগঞ্জ মাদ্রাসার হেড মৌলবী, 

মণিরদ্দান কর্তৃক গ্রকাশিত। 
খান ওসি রান্না ৭৮ এ স্বরণ এটি ওর এটি এ 

প্রণম সংস্কণণ। 

খাদ এরস্খটা রা বরাম্এটি এন্টি, হা এটি বল এ কি ন্ 

কলিকাতা, 
১৫৯ নং কড়েয়। রোড্ঃ 

রেয়াজুল ইসলাম প্রেসে, 

মোহাপ্মদ রেয়াজুদদীন আহমদ কর্তৃক মুদ্রিত । 

মূন ১৩২৭ মাল। 
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হইল্ভলাী্ম-স্নাক্কর তনং্রাত £ 

যদি কোন ব্যক্তি কোন মুসলমানের নিকট ইস্লাম গ্রহ" 
/ তে ॥ ॥ ঝা খু ঙ 

গেচ্ছ। প্রকাশ করে, তবে তাহাকে *১-০)/ ৬+-৯ 1 ০ “১ 

অর্থ সহ পড়াইয। নিন্দোক্ত ৬ কলেমা! এবং “ইমানে মোজমল” ও 

“ইমানে “মোফাচ্ছল+ পড়াইবে এবং এই সকল কলেমার ব্যাখা! 

জগ্তাত করাইবে। ইস্লাম গ্রহণকারী যদি আবৃত্তি করিতে অসমর্থ 

হয়, তবে দীক্ষাকারী নিজেই উল্লিখিত কলেমা জমূহ আবুক্তি 

করিয্। তাহাকে শ্রবণ করাইবে এবং ব্যাখ্যা আবগত করাইবে। 

নীক্ষ। দান করিনার পর নব দীক্ষিতকে নামাজ রোজার জন্য 

তাকিদ করিবে এবং পাপ হইতে বাঁচিবার (দুরে থাকিবার ) 

জন্য সছুপদেশ দান কবিনে। ইস্লাম গ্রহণের পর নব- 

দীক্ষিতকে আবদ্ুল্লা, আবদুর রহমান, জয়নীব, জমিল প্রভৃতি 

এীস্লামিক নামে অভিহিত করিবে । কলেম। সমুহের মুগ 

ও বঙ্গানুবাদ নিন্দে প্রকটিত হইল । 

প্রথম কলেযা ৮৯৮ (পবিত্র )। 
৭ তিক 6 ৮০০4৭ু, তে ৮ রঃ ১ 

১৫:41)| ৬১৯) ৩০০৮০ 2441] 31 241 8 



৪ ইস্লাঁম-সাঁর সংগ্রহ । 

( অনুলাদ ) আল্লাহ, ব্যতীত কেহুই উপাস্য নাই; মোহা- 
্মদ (দঃ) তাহার প্রেরিত। 

স্পা পিসী পা 

দ্বেতীয় কলেম। ০০০১ (আক্ষয )। 
র্ ৬. না পা ছিল লা রত 

টি + ০] ০৭1১ 5] 4৮৫ & 3 রি এ] টা রা ঃ রর ১_৪৮( 

টিটি টিলা তা এজ তলা 

1 5১) ১ ১৯১৪ 

(অনুবাদ) আমি সাক্ষ্য খিতেছি যে, আল্লাহ্ ব্যতীত 

কেহই উপাস্য নাই। তিনি একাকী; শাহার কেহ অংশী 

নাই। আরও সাক্ষ্য দিতেছি যে, মোহাম্মদ (দঃ) তাহার 

বান্দ। (স্থট দাস) ও তশ প্রেবিত (সংবাদ বাহী )। 

নত তৃতীয় কলেম। ০৯০ (মহা বাক্য )। 

215 21 | 3) 0 টু | চিনি ৮1 রী তিনি 
রর কটি তি 

মা 

৬1১৯ 2 রি 
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রা 

€ বঙ্গানুবাদ ) আল্লাহ পবিত্র এবং রে হিরা মাত্র 

তাহারই জন্য । আল্লাহ. ব্যতীত কেহই উপাস্য নাই এবং 

আল্লাহ. সর্ববাপেক্ষ! বড় ( শ্রেষ্ঠ )। সেই সর্বব শক্তিমান আল্লার 

সাহাধ্য ব্যতীত পাপ হইতে দুরে থাকিব[র বা পুণ্য লাভ কারি" 

বার কাহারও ক্ষমত। নাই। 
নজর আত 



ইস্লাম-সাঁর সংগ্রহ । € 

চতুর্থ কলেম। ৯০১ (একত্বে বিশ্বাস )। 
॥ টি তে পালাতে? পাতি ও 

০৯৪ ৪ 2 ১৩4০ 2 র্ ০7১ ৮] ১০০১১ ্ন্য ॥ ৫4 ১ 

রি রগ 

জি 8 ৬ $ নটি 7 ক * রর গলি ॥:2৮ 

সু টা ১ ৮০৫ (54 55 টি ৮৫১১১ »৫৪শশিপা সি 9 

রি পরি পর রি 

( বঙ্গানুবাদ ) গা ব্যতীত রস উপাস্ত্য নাই। তিনি 

একাকী ; তাহার কেহ অংশী নাই। ত্াহারই জন্য বাদশাহী 

এবং সকল প্রশংসাই তাহার জন্য। তিনি জীবন দান কবেন্ 

এবং মৃত্য-মুখে নিপতিত করেন। তী্ভাব হস্তে (কুদ্রতি 

হস্তে ) যাবতীয় মঙ্গল নিহিত এবং তিনি সর্বশক্তিমান্। 
বসা কা 

পঞ্চম কলেমা )৪এ-। ( পাপ হইতে মুক্তি 
প্রার্থনা )। 

রি ॥ পটে পা ক তিনি উর ৪ 5 এ শালি পা) ০ বি 

1)-৮ তি 2 ১ 1.০ ৪১৯১1 ৮৮৮৯9 ০)$ ৩ 52) &)০] টা 
শি রগ রর পর্ণ 

০৪8৫৮ রি ৫ সলা 

পতি ৮ 

£ ১ 892 পাসের তান পা শ্গ 

”ঁ ০১১১] € ০ ৬০৮৮১) এ টিন . 

€( অন্ববাদ ) প্রকাশ্য, অপ্রকাশ্ঠা, ইচচ্ছ! পূর্বক এবং ভ্রম 

বশতঃ আমি যত পাপ করিয়াছি, আমার প্রতিপালনকারী আল্লার 

নিকট তজ্জন্য আমি ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি এবং আমার জ্ঞাত 

সারে ও অজ্ঞাতসারে কৃত যাবতীয় পাপ হইতে তাহার দ্রিকে 



৬ ইস্লাম-সার সংগ্রহ । 

রুদ্ধু হইতেছি, যেহেতু সত্য সত্যই তুমি গোপনীয় বিষয় 

সমুহেও বিশেষ রূপে অভিজ্ঞ । 

সপ পর 

বন্ঠ কলেমা ১১ (কাফেরী ধংস) 
॥ ৬ ঠি জমি 

৪ ১ 171 (4১2 - -/)-41 চিট "০ * ৬ 5০ ৬গ 1 ৮ | 

কর্তা পিএ পি এ ঞ ৮ লিল ১ লা 
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টা ৪0 ০১) সি 

€( বঙ্গানুবাদ ) হে আল্লাহ! জ্হাতসারে কোন পদার্থকে 

আমি যেন তোমার অংশী না করি, তজ্জন্য তোমার নিকট 

আশ্রয় চাহিতেছি ; এবং যাহা আমি জানি না, এ শেরেকের 

জন্য আমি তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি ; এবং 

উহ! হইতে তওব| করিতেছি । কুফরী শেরেকী, এবং পাপ 

সমূহে অসন্তূষ্ট আছি এবং আমি মুপলমান হঈয়াছি এবং বলি- 
তেছি “আল্লাহ্ বাতীহ কেহই উপাস্য নাই, মোহাম্মদ (দঃ) 

তাহার প্রেরেত।” 

পর 0 সারার 



ইস্লাম-সার সংগ্রহ । শি 

ইমান যোফান্সল | 
5৫৯ ৩ ৫০ পাপা পা ক লিল 

১১৪) ১ ১৯ ঠা 1921 ১ & 405 ৯৫ ১ ঠ »--১৫৮- হাটি 
পর্ণ পা ্প রা 

88. পা এত ৮১০৮ 
শা ০১১০ ২১5১ শা ৬ 1 শা ৬৭ * ০) ৰ & 42৯ 

& এ 

(বঙ্গানুবাদ) আল্লাহ্, তাহার স্বর্গার দুরগণ, তাহার 

প্রেরিত কেভাব সকল, তাহার প্রেরিতগণ (নবিগণ ) ও 

কেয়ামতের দিনের ( পুনরুথানের দিনের ) ঞ্রতি এবং নেকি 

পুণা কাধ্য) ও বদি (পাপ কাধ্য) আল্লার তরফ হইতেই 

নিদ্ধারিত হয়, এই কথার প্রতি এবং পুনরুখানের প্রত বিহ্বাসু 

স্থাপন করিলাম । 

ইমান যোজ্মল | 
পা ঙর্পা ওটি তা / পট ঠা 

1৫৮ ১। ই শির রি ৪06৩ 5 তি ৫ 85]3 ৮০০১] 
পার্ট পর্ণ রণ টি পে রর 7৮ রশি রণ পা 

(বঙ্গানুবাদ) আল্লাহ্ তাহার নাম ও সদ্গণের সহিত 

যেরূপ বিদ্যমান আছেন, আমি তাহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন 

করিলাম এবং তাহার যাবতীয় আদেশ গ্রহণ করিলাম । 

৪ ৯4০ 

(সত্য বিধান) । 
€১) জাল্লাহ, তাল সর্ববদই সর্বত্র বিগ্বমান। 



৮ ইস্ভাম-সাঁর সংগ্র্। 

(২) তিনি একাকী । 

(৩) তাহার কেহ অংশীনাই। 

(৪) তাহার সহিত কাহারও তুলনা হয় না। 

(৫) শণীর এবং শারীরিক অবস্থা হইতে তিনি মুক্ত । 

(৬) তাহার কোন নজির নাই। 

(৭) তিনি সমস্ত আলমকে স্ঠি করিয়াছেন। 

(৮) যখন ইচ্ছ। করিবেন, তখন তিনি সমস্তুই ধবংস 

করিবেন । 

(৯) পুনরায় সমস্তকে স্থষ্টি করিয়া কেয়ামত ( পুনরু- 

প্বানের দিন ) করিবেন । 

(১০) সকল হইতেই হিসাব (পাপ পুণ্যের) গ্রহণ 

করিবেন । 

(১১) সকলেব কন্ম পরিমাণ করা হইবে । 

(১২) যাহাদের কর্ম ভাল হইবে, তাহারা অনাদি 

অনন্য কালের জন্য বেহেস্তে নীত হইবেন। 

€১৩) অনিশ্বাসিগণ ( কাফেরগণ ) অনন্ত কালের জন্য 

দোজখে ( নরকে ) নিক্ষিপ্ত হইবে । 

(১৪) কোন কোন পাপী মুসলমানকেও দোজখে 

দেওয়া হইবে। কিন্যু সর্ব শক্তিমান আল্লার কৃপায় একং 

পয়গন্বর ও আওলিয়াগণের স্ুপারেসিতে পুনরায় তাহাদিগকে 

বেহেস্তে লয়! হইবে । | 

(১৫) তিনি অন্তর্যামী ও প্রকাশ্য অশ্রকাশ্য সকল 



ইস্লাম-সাঁর সংগ্রহ । ৯ 

বিষয়েই অভিজ্ঞ এবং তাহার অজ্ঞাতসারে কিছুই ঘটিতে 
পারে না। 

(১৬) তিনি বিনা চক্ষে দেখিতে পান। 

(১৭) বিনা কর্ণে শুনিতে পান। 

(১৮) বিনা মুখে কথ! কহিতে পান। 

(১৯) তিনি অনাদ্দি অনন্ত কাল হইতে অনস্ত কাল 

অবিনশ্বর । 

(২০) তিনি সর্ববশক্তিমান্ ; যাহ! ইচ্ছ! তাহাই করিতে 

“পারেন। 

(২১) তিনি জীবন দাঁনকারী ও সৃত্যু-মুখে নিপাতিত 
কারী। 

(২২) তিনি রোজি দাতা! 

(২৩) তিনি প্রার্থন1 পূর্ণকারী। 
(২৪) তিনি অপরাধ মার্জনাকারী । 

(১৫) পুণ্য ও পাপ তীহারই স্যষ্ট হইলেও, তিনি পুণ্যে 
সন্তুষ্ট এবং পাঁপে অসন্তুষ্ট । 

(২৬) সকলকেই মৃতা-মুখে পতিত হইতে হইবে৷ 

(২৭) মুত্র পর কবরে ফেরেস্তা কর্তৃক যে প্রশ্ন ও 

উত্তর হইবে, তাহ! সত্য । 

(২৮) মণকের ও নাকের নামক দুই ফেরেস্তা কবরে 

উপস্থিত হইয়া মৃত শরীরে আংশিক জীবনের সঞ্চার করতঃ 
পারা ৪০ 

প্রশ্ন করিয়া থাকেন যে, ০) ৬* € তোমার খোদ! 



১৩ ইস্লাম-সার সংগ্রহ | 

গা ঝি রা & ০ রি পা শিক এ 

কে?) /-৯৯ ৬৮ €তোম।র নবি কে $) এবং ৮:(-১3০ ৮ 

(তুমি কোন্ ধন্ধাবলম্থী ?) মৃত ব্যক্তি মোমিন (বিশ্বাসী) হইলে 

তিনি উত্তর দেন যে, “আল্লা আমার প্রহিপালক, হজরত 

মোহাম্মদ (দঃ) আমার নবী এবং আমি ইস্লাম ধন্মা বলন্বী” | 

এইরূপ উত্তর প্রদান কারীর জন্য কবর স্প্রশস্ত হইবে এবং 

পুনরণ্থানের দিবস পর্যন্ত তিনি স্থখে থাঁকিবেন। মৃত ব্যক্তি 

কাফের ( অবিশ্বাসী ) হইলে বলিয়। থাকে 5)4/ ০ ( হায়+ 

হায়! আমি কিছুই জানি না)। কেয়ামত পধান্ত এই 

ব্ক্তিকে অপার্থিব যন্ত্রণা দান (আজান) করা যাইছ্ে 

থাকিবে । 

(২৯) কবিরা গোনা (মহ! পাপ) করিলেও কোন 

বিশ্বাসী ব্যক্তি কাফেরে পরিণত হইবে নাঁ। 

(৩০) খোদার আদ্েশকে তাচ্ছল্য করিলে কাফের 

বলিয়া গণ্য হহবে। 

(৩১) পৃথিবীতে যঙ নবী অনতীর্ণ হইয়াঙ্গেন, সকলেই 

সঠ্য। | 

(৩২) যেষে নবীর উপর যেষে স্বর্গায় আদেশ-লিপি 
( কেতাৰ ) অবতীণণ হইয়াছে, সকলই সত্য। 

(৩৩) সকল পয়গম্বর হইতে হজরত মোছ্াম্মদ (দঃ) 

ুধান। 
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(৩৪) ফেরেস্তাগণও খোদার বান্দা (স্থব্ট দাস)। 
তাহারা পানাহার করেন ন| বা সাধারণ ভাবে সচরাচর দেখ! 

দেন না। খোদার হুকুম তাহার! সমস্ত কার্য্য সমাধা করেন। 
€৩৫) পয়গম্বরগণের মাজেজ। ( অলৌকিক কার্ধা) ও 

আওলিয়াগণের কেরাম ( অ.লীকিক কার্যা) সকলই সহা। 

(৩৬) আম্বিযাগণের পরেই হজরত আলী (কঃ, ভজ- 
রত উসমান (ভিঃ), হজরত উন্মর (ফাঃ) ও হজরত আ'বু 

বাকার সিদ্দিক (রাঃ) এই চারি জন খলিফার মর্তব! 

€ প্রাধ্যন্য )। 

(৩৭) এই চারি জনের মধো সকলেই পর্যায়ক্রমে 

খলিফার ( প্রতিনিধির ) পদে বরিত হইয়াছিলেন : যথা £-_ 

১ম খলিফ| হজরত আবুবাকাঁর সিদ্দিক; ২য় খলিফা হজরত 

উন্মর, ৩য় খলিফা হজরত ওসমান এবং ধর্থ খলিফা হজরত 

আলী (রাঃ)। 

(৩৮) শরিয়তের নিয়ম সমুগকে সামান্য জন্তান করা ও 

তাহাদিগের প্রতি ঠাট্া করা কুফরী কার্ধা । 

(৩৯ ) খোদার অনুগ্রহ হইতে নাউদ্যমেদ (নিরাশ)ব। 

তাহার গজব হইতে নির্ভীক হইলে কাফের হইতে হয় । 
(৪8০ ) কেয়ামতের অব্যবহিত পুর্বেবে “দ।জ্জাল”, 

“দাববাতল আরজ” ও “ইয়াজুজ মাজুজ" বাহির হইবে তাহা সহ্য । 

(৪১) আকাশ হইতে ইস। নবির পুনরাবির্ভাব হইবে 

এবং পশ্চিম হইতে সূর্ধেযাদয় হইবে, তাহা সত্য । 



১২. ইস্লাম-সার সংগ্রহ । 

(৪২) এ সময় হজরত ইমাম গেহেদী জন্ম গ্রহণ করিয় 
পবিজ্রে মন্ক! নগরীতে প্রকাশ হইবেন। তশ্পর হজরত ইস! 

€ আঃ) অবতীর্ণ হইবেন । এ হজরত ইমাম মেহেদী সত্য। 

উহার পূর্বেবে যাহারা ইসা বা মেহেদী বলিয়!, দাবি করিবে, 

তাহারা মিথ্যা । 

)8১ ১১৫ ( মহ] পাপ ) ] 

(১) খোদার শরিক করা-_অর্থাৎ কাহাকেও খোদার 

ভূল্য তান করা । 

(২) বিনা কারণে (বিনা দলিলে ) কাহারও প্রাণবধ 

করা। 

(৪) ব্যভিচার করা। 

(৫) কাহাকেও ব্যভিচারী বলিয়া মিথ্যা সাক্ষ্য 

দেওয়া! । 

(৬) যাদু করা। 

(৭) বিনা কারণে পিতৃ হীন অপ্রাপ্ত বয় বালকের 

সম্পত্তি আত্মসাণ্ড করা । 

(৮) পিতা মাতার অবাধ্যাচরণ করা । 
(৯) হেরেম শরিফের ভিতর বাইয়া কোন পাপ 

কার্য্ের অনুষ্ঠান করা। 

(১০) কুসিদ গ্রহণ করা। 
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(১১) মিথ্য! সাক্ষ্য দেওয়]। 

(১২) মিথা প্রতিজ্ঞ! কর] । 

(১৩) পুং মৈথুন করা। 

(১৪) চুদ্ীকরা। 
(১৫) স্থরা পান করা। 

(১৬) খোদার ফরজ এবং ওয়াজেবকে বিনা ওজরে 
তরক্ করা ( উহা হইতে বিরত থাকা )। 

(১৭) ক্ষুত্র ক্ষুদ্র পাপ কাব্য পুনঃ পুনঃ করা। ইত্যার্দি। 

(গনি 



ছ্হিভীম্ন অঙ্দাল্ ॥ 

পবিত্রতার ন্বিরণ। 
ভি, 

পায়খানার আদবের নিয়ম 2-- 

পায়খানায় যাইয়া প্রস্রাব করিবার পূর্বেই নিন্ব-লিখিত 
দোওয়া পড়িতে হয় £-- 

২, ্ পট িছিএশি 0 সু 

স্ব ৬৮,_5 ৯) ২০-ঃা ৬ নি লিন 15 21] ৮ 

শর্ট রণ রসি 

পায়খানায় উঠিনার সময় প্রথমতঃ বাস পা উঠাইবে এবং 

কাবা শবীফকে সন্মাখ বা পশ্চাতে রাখিয়া বসিবে না। মল 

মত্র ত্যাগ করার পর টিন না দরকাঁব বোধে "দপ্িক (বেজোড়) 

বিষম সংখ্যক লোটু দ্বারা গুহ্য দ্বার পরিক্কার করিবে । পুরুষের! 

গ্রীক্স কালে প্রথম টিলা সন্মগ হইতে পশ্চাৎ দিকে, দ্বিহীয় 

টিল! পশ্চা হইতে সম্মুখে ও তৃভীয়টা পুনঃ সম্মুখ হইছে 
পশ্চা দিকে এবং শ্বীত কালে ইহার ঠিক বিপবীত ভাবে ঘর্ষণ 

করিবে ; আর স্ত্রীলোকের! শীত ও গ্রীন্প সকল সময়েই পুকু- 
ফের! গ্রীষ্ম কালে যেরূপ করিয়। থাঁকে তদনুবূপ টিল। ব্যবহার 

করিবে। টিলা ব্যবহার করিবার পর একটু সরিয়া৷ ( ফারাগত 

হইয়!) বসিবে এবং উভয় হস্ত কব1 পর্যন্ত তিন বার ধৌত 
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করিবে ; তশুপর বাম হন্তের অনামিক! ব1 মধ্যমা আঙ্গুল যোগে 
জল শেোঁচ করিবে । অঙ্গুলির নখ দ্বারা কখনও জলশোৌচ করিবে 
না। পায়খানা! হইতে প্রত্যাবর্তন করিবার সময় নিন্স-লিখিত 

দেওয়া পড়িবে -- 

শাল পাছে পাতা ও 2. 48 £১ লা কি রক ৮৯৯ /৮0% কো ৫০ পরে 

1) ৫৮ ১4১১১ ৬১০ পি ০] ৬৪) | ৬১৬৬৯] | 01725 

রী শর কটি 

এপ্পালিরা পি শা তত 

শ্ ৮১ 9১5 (০ ৮ /এ 

যে অঙ্গুরিতে খোদা বা রস্থলের নাম অথবা খোদার কালাম 

লিখ আছে, তাহা ব্যবহার করিয়া কখনও জলশোচ 

করিবে না । 

প্রস্রাব কালে আদবের নিয়য। 

প্রতশ্রাব-ক্রিয়। সমাধার পর পুং চিহৃকে বাম হস্ত দ্বার] 
ধারণ করতঃ ধীবে ধীবে মর্দন করিনে, এবং টিলা লাবহার 

করিয়| প্রআব নিত ভয়? শেষ হইয়াছে বলিয়া বিশ্বাস না 

হওয়া পর্যান্ত পায়াচারী করিতে থাকিবে । তঙগ্ুপর পানি ছাবা 

ধৌত করিষে। প্রত্রান কালে কাবার দিকে সম্মুখ বাঁ পৃষ্ঠ 
রাখিয়া বসিবে না। 



১ ইস্লাম-সার সংগ্রহ । 

নাপাকে গলিজা (অধিকতর অপবিত্র) এবং 
নাপাকে খফিফার (কম অপবিত্রের) 

বিব্রণ। 
নাজাসাৎ ব1 অপবিত্র দ্রব্য ছুই প্রকার; (১) গলিজ। 

অধিকতর নাপাক এবং (২) খাঁফফা ( কম নাপ।ক)। 

মনুষ্য, হারাম-চতুষ্পদ জন্তু, গাধা, বিড়াল ও ইন্দ্রের 

প্রজাঁব, (বাছুরের প্রস্রাব নহে ), প্রাণীর বক্র, স্ব, মোর- 

গের বিষ্টা, গোবর, মনুষ্তের মল, হাতী, উষ্, এভুতির ঝিষ্ট। 

( লেদ ) প্রভৃতিকে “নাজাসাতে গলিজা” বলে। 

ঘোড়া, যে নকল জন্তুর মাংস ভক্ষণ সিদ্ধ (জায়েজ) 

তাহাদের এবং হারাম পাখীদ্দিগের বিষ্ঠ। প্রভৃতিকে নাজাসাতে 

ফিফা? বলে। 

নাজাসাতে গলিজ]| দুই প্রকার 2৫১) কসিফ! (গাঢ়), 

(২) রকিকা (পাতলা )। পায়খানা, গোবর প্রভৃঠি গাঢ় 

দাপাককে 'গলিজ।য়ে কসিফা”, এবং মনুষ্যের প্রত্রাব, সুরা, 

প্রভৃতি পাতল! নাপাককে “গলিজায়ে রকিকা” বলে। 

কসিফা। নামক ন[পাক এক দেরেম পরিমিত, শরীরে কিন্বা 

কাপড়ে লাগিয়া থাকিলেও নামাজ সিদ্ধ হয়। 

রকিকা নামক নাপাক, প্রসারিত অবস্থার হস্তের তল 

পরিমিত স্থানে সম্গিবিষ্ট হইতে পারে, এই পরিমাণে কাপড়ে 

কিংব! শরীরে লাগিয়া! থাকিলে তদ্দার! নামাজ সিন্ধ হয়। 

নাজাপাতে খফিফ। ষে কাপড়ে বা শরীরে লাগে, নাপাকের 
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পরিমাণ বদি এ বস্ত্রীংশ বা শরীরের এ অঙ্গের এক চতুর্থাংশের 
কম হয়, তবে এ কাপড় বা শরীর দ্বারা নামাজ দোরস্ত হইবে। 

ঘথা- কাহারও জামার ডানায় গোরু কিম্বা ছাগলের প্রআ্রাৰ 

লাগিলে, দেখিতে হইবে বে, প্রত্াৰ বিশিষ্ট স্থান এ ডানার 

চারি ভাগের এক ভাগ অপেক্ষা কমকিনা। যদ্দি কম হয়, 

তবে এ কাপড় দ্বার নমাজ সিদ্ধ হইবে, বেশী হইলে হইবেক 

ন।। এইরূপ নাজাসাৎ ধৌত করাই অধিকতর ভাল। 

(0. 

পাক (পবিত্র) হইবার বিবরণ । 
নাপাক কাপড়ে কিন্বা শরীরে লাগিলে ঠিন বার তাহ! 

পানি দ্বারা ধৌত করিবে। কাপড়ে লাগিলে প্রত্যেক বার 

ধৌত করার পর এক এক বার চিপিয়! ফেলিবে এবং শেষ 
বারে খুব শক্ত বূপে চিপিবে। বিছানার বড় চাদর ও চন্দ্রা 

তপ প্রভৃতি ষে সকল কাপড় খুব প্রকাণ্ড বলিয়া! ধৌত করার 
পর চিপিয়া জল নিঃশেষ করা অসম্ভব, জল ঢালিয়। উত্তম রূপে 

ধৌত করার পর এঁ সকল বন্ত্র লট্কাইয়া দিবে । এই 

দোগল্যমান বস্ত্র হইতে বারিবিন্দু পতিত হওয়া বন্ধ হইলে; 

পুনরায় এপ ধৌত করিবে ও লট্কাইয়া দিবে। এইরূপ 

তিন বার ধৌত করার পর শুকাইতে দিবে । কজোতা বা ভর- 
বারিতে নাজাসাতে কসিফ। লাগিয়! শুক হইলে এ পাদুকা ব৷ 

তরবারি মাটাতে উত্তম সপে মর্দন করতঃ পরিক্ষার করিলেই 
হু 



১৮ ইস্লাম-সাঁর সংগ্রাত | 

পাক হইবে। পাদুকায় যদ্দি পঙল! নাজালাশড লাগে তবে 

পানি ছ্বারা ধৌত করিতে হইবে। পুং চিহ্ন বিশুদ্ধ অবস্থায় 

বদি শুক্র নির্গত হয়, এবং কাপড়ে লাগিয়া বিশুক্ষ হয়. তবে 

এ শুক্র (গাঢ হইলে) আচড়িয়া ফেলিয়া দিলেই কাপ 

পবিত্র হইবে। - 

মন্তিক1 বা ইষ্টক নির্মিত বিছ্বানার উপর যদি পাতল! 

নাজাসাৎ পড়িয়া শুক্ষ হইয়! যায়, এবং তাহার কোন চিহ্ন না 

থাকে, তবে এ বিছানা পাক বলিয়া গণ্য হইবে এবং উহার 

উপর নামাজ সিদ্ধ হইবে; কিন্তু উহ! দ্বারা তৈমম ছুরস্ত 
হইবেক ন1। কাপড় বা শরীরের কোন অংশে পাতল! নাজা- 

সা লাগিয়া অদৃশ্য হইলে, বিশ্বাস মতে এ কাপড় বা শরীরের 

যে কোন স্থান ধৌত করিলেই বিশুদ্ধ হইবে। 
মলন দিবার সময় ধান চাউল প্রভৃতি খাছ্ভ দ্রব্যের উপর 

জানোয়ারের প্রত্াবাদি যদি পতিত হয়, তবে উহা হইতে 

কোন আংশী অংশ গ্রহণ করিলে, উহাব কিয়দংশ দান বা বিক্রয় 

করিলে, বা কতকগুলি দানাকে ধৌত করিলেই সমুদয় দান 

পাক হইবে। 
টিটিটি 

কুপ শুদ্ধ করিবার বিবরণ । 
কুষঘাতে নাজাসাতে গলিজা বা খফিফা এবং জলজন্ত্ ব্যতীত 

অন্য কোন জন্তু পড়িয়া যদি মরিয়া যাঁর এবং ফুলিয়া ও ফাটিয়। 

উঠে, তবে উঠাইরার উপায় থাকিলে উহ কুপ হইতে উঠাইবর 
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পর, কূপের সমুদয় জল উঠাইয়! ফেলিবে। যদি সমুদয় ভুল 
তুলিয়৷ ফেলিবার উপায় ঝ ক্ষমতা না থাকে, তবে কূপের জল 
পরিমাপের ক্ষমতা বিশিষ্ট জনৈক জ্ঞানী লোকের আন্দাঞ্জ মত 

পানি উঠাইয়া ফেলিবে। জল জন্তু ব্যতীত মানুষ, ছাগল 

কুকুর প্রভৃতি শরীরে রক্ত বিশিষ্ট জন্ত্র কুয়ায় পড়িয়া! মরিয়া 
গেলে, উহাদের দেহ স্ফীত বা বিদীর্ণ হউক আর ন। ই হউক 

কুপের যাবতীয় জলই উঠাইয়! ফেলিতে হইবে । 

মুষিক প্রভৃতি জন্ত্র কুয়ায় পড়িয়া মরিলে ২০ হইতে ৩০ 

দোল্ (মধ্যম রকমের জল উঠাইবার পাত্র বিশেষ ), বিড়াল 

কপোত প্রভৃতি পড়িয়া মরিলে ৪০ হইতে ৬০ দোল্ পরিমিত 

জল উঠাইয়া ফেলিতে হইবে । সকল অবস্থাতেই দোল মধ্যম 

রকমের হওয়া আবশ্যক । যর্দি কোন ব্যক্তি বিশুদ্ধাবস্থায় 

কুয়ায় পড়িয়। যায় ব! ইচ্ছ। পুর্ববক কুয়ায় নামে, তবে এ ব্যক্তি 
হিন্দুই হউক আর মুসলমানই হউক, কৃপ পবিভ্রই থাকিবে। 

পানি উঠাইবার কোন দরকার নাই । 
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গোসলের বিবরণ । 

করজ ও ওয়াজেব গোসল সমূহ ৪-- 

(১) শহওতের (কামেচ্ছার ) সঙ্গে নিদ্রিত ব! জাশ্র- 

তাবস্থায় জোড়ে শুক্র নির্গত হইলে, 

(২) পুরুষের পুং চিহ্াগ্রভাগ হালালই (স্বীয় বিবা- 
হিতা ) হউক, আর হারামই (পর দার আদি) হউক, যে 

কোন স্ত্রীলোকের মুত্রদ্ধারে প্রবেশ করিয়! অদৃশ্য হইলে, 

(৩) হায়েজ অর্থাৎ খতুবতী স্ত্রীলোকের রক্ততআ্রাব বন্ধ 

হইলে, 

(৪8) নেফাজ অর্পাৎড প্রসবের পর রক্ততআাৰ ৪০ দিন বা 

তদপেক্ষা কম সময়ে বন্ধ হইলে, 

(৫) মৃত ব্যক্তিকে গোসল করান জীবিতগণের প্রতি 

এবং 

(৬) কোন বিধশ্মী অশোৌচাবস্থায় মুসলমান ধরে 
দীক্ষিত হইলে তাহার প্রতি গোসল কর! ফরজ । 

গোসল মধ্যে ফরজ সমূহ ৪-- 
গোসল মধ্যে ৩টী ফরজ আছে ; ইহাদের কোনটা সুসম্পন্ন 

ন| হইলে গোসল পিদ্ধ হয় না যথ! ?-- 



ইস্লাম-সার সংগ্রহ । $১ 

(১) কুলকুচ ও গড় গড় করণ, 

(২) অবগাহনকারী রোজাদার ন1 হইলে নাঁসিকার 

অভ্যান্তর ভাগের কতক পর্যন্ত জল দ্বারা ধৌত করা, ( রোজা- 

দার ব্যক্তিকে গড় গড়া! করিতে বা! নাসিকায় জল প্রবেশ করা- 

ইতে হইবে না 1) 

(৩) সমুদয় শরীর জল দ্বারা এইরূপে ধৌত করা, যেন 
এক বিন্দু পরিমিত স্থানও শু ন! থাকে । 

চে 

স্রনত ও মোস্তীহান গোসল অমৃহ -- 

(১) শুক্রবারে জুম্মার নামাজের জন্য, 

(২) ইদের দিবস তীয় নামাজর জন্য, 

(৩) হভ্জ ব্রত পালনকারিগণকে “এহরাম” বাধিব।র 

সময়, এবং 

(৪) আরফার মাঠে প্রদক্ষিণ-ক্রিয়। সমাধার জন্য গোসল 

করা স্ন্নত। 

(৫) শরীরে ঘশ্ম হইলে, 

(৬) শবরাঁতের রাত্রিতে, 

(৭) কদরের রাত্রিতে, (৮) আরফার রাত্রিতে, 

(৯) মুজদাল্ফার তওয়াঁফেব জন্য € প্রদক্ষিণ ), 

(১০) ১০ই জেলহজ্জ জুমরাতল ওকৃবা ও অন্যান্য 

আবশ্যকীয় স্থান সমূহে প্রস্তর নিক্ষেপ করণার্থ "মনায় পু- 

ছিবার সময়, 
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(১১) জেয়ার ও তওয়াফ (প্রদক্ষিণ) করিবার 

ইচ্ছায় মক! শরীফে পঁহুছিবার পূর্বে, 
(১২) চন্দ্র গ্রহণের সময় নামাজ পড়িবার জন্যা, 

(১০) সূর্য্য গ্রহণের সময় নামাজ পড়িবার জন্য, 

(১৭) বৃষ্টি হইবার জন্য নামাজ পড়িবার পূর্বে, 

(১৫) ভয়েব জন্য নামাজ পড়িনার পূর্বে, 

(১৬) দিনের অন্ধকার দূরীভূত হইবার জন্য নামাজ 

পড়িব।র পুর্বে, 

(১৭) আন্ষিব নামাজের জন্য. 

(১৮১ পবিত্র মদিন। নগরীতে পঁভুছিবার জন্য, 

(১৯) পুণ্যময় সভায় যাইবার জন্য, 

(২) নূতন বস্ত্র ব্যবহার করিবার পুর্বে, 

(২১) মৃত ব্যক্তিকে গোসল করাইবার পর, 

(২২) ধণন্ম যুদ্ধে যাইবার পূর্বে, 

(২৩) পাপ হইতে তওবা করিবার জন্যা, 

€২৪) বিদেশ হইতে বাড়ী আসিবার পূর্বের, 

(২৫) রক্ত প্রদর রোগিণীর রক্তত্বাব বন্ধ হইবার পর, 

(২৬) স্ত্রী সহবাসের পুর্বে অপবিত্র থাকিলে পবিত্র 

হইবার জন্য, 

(২৭) কোন বিধন্রী শুদ্ধাবস্থায় মুসলমান ধশ্রে দীক্ষিত 
হইলে, 

(২৮) কোন ব্যক্তির ১৫ বশসর বয়স পুর্ণ হওয়ার পরও 
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ভাহার বয়োপ্রাপ্তির কোন চিহ্াদি প্রিদৃশ্য না হইলে তাহার 

প্রতি, 

(২৯) পাগল আরোগ্য হইলে তাহার প্রতি এবং 

(৩০) সংজ্ঞা হীন ব্যক্তির জ্ঞান সঞ্চার হইলে তাহার 

প্রতি গোসল কর! মোস্তাহাব। 

গোসলের সুন্নত ও মোস্তাহাব সমূহ ৪ 

(১) উভয় হস্তের কব্জ। পর্য্যন্ত ধৌত করা, 

(২) শরীরস্থ নাজাসাৎকে ধুইয়া ফেলা, 

(৩) নামাজের ওজুর ন্যায় ওজু করা, 

(৪) পদ ধৌত বাতীত ওজুর সকল ক্রিয়ার প্রাবাস্তেই 
₹-:2))। ৬৯০) £)]] ৮৪ পড়। ও একবার দান করা স্মন্নত। 

(৫) সমুদয় শরীর জল প্রবাহ দ্বার] তিন বার বিধৌত 

কর] অর্থাৎ দক্ষিণ পার হইতে তিন বার, বাম পার হইতে তিন 

বার এবং মস্তক হইতে তিন বার জল ঢালিয়া দেওয়া । থে 

দিক হইতেই জল ঢালা হউক না কেন, সেই দিকই €যন 

সম্পূর্ণ রূপে ভিজিয়া যায় এখং এক বিন্দু পরিমিত স্থানও ধেন 

শুষ্ক না থাকে । শুক্ষ থাকিলে স্ল্নত আদায় হইবেক না । 

শরীরে পানি ঢালিবার সময় গাত্র মার্জন করাও হ্ন্নত। 

গোসল কর্সিবার জায়গায় পানি তিতিয়! থাকিলে গোসলের পর 

স্থানান্তরিত হইয়া পা ধৌত করা স্থন্নত। জল ন! তিতিলে 

স্থানান্তরিত হইবার দরকার না । 
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গোলের আবশ্যকীয় নিয়য ৪__ 
স্ত্রীলোকের চুল বেণী গঁথা বা কবরী বিশিষ্ট হইলে গোঁস- 

লের সময় খুলিবার দরকার নাই। উহার নিন্ন দেশে জল 
প্রবেশ করাইলেই চলিবে। এইরূপ ভাবে ধৌত করাইলে 

যদি কেশের নিম্ন দেশ ভিজিতে ন পারে, তবে কবরী ব| বেণী 

খুলিয়া দেওয়। ওয়াজেব। ভ্ত্রীলোকের মাথায় বেণী বা কবরী 

না থাকিলে, ভাহার বমুদয় কেশদ্বামকেই সিক্ত কর! ওয়াজেব। 

পুরুষের মাথার বেণী বা কবরী থাকিলে গোসলের সময় উহ! 

খুলিয়। ফেল! ওয়াজেব। 

যাহার ক্ষাত্বা (ত্বকৃচ্ছেদ ) হয় নাই, কন্ট বোধ না করিলে 

তাহার আল্গ! চন্মের নীচ পর্যন্ত জল প্রবেশ করান ওয়াজেব ; 

কষ্ট বোধ হইলে এরূপ করিবার আবশ্যক নাই। 
ঘ্বত কি চর্বিব প্রভৃতি কোন দ্রব্য জমানাবস্থায় শরীরে 

লাগিয়া থাকিলে তাহ উঠাইয়! ফেলিয়া শরীর ধৌত করা 

ওয়াজেব। 

নখের নীচে যদি চর্বি প্রভৃতি কোন দ্রব্য জমান অবস্থায় 

লাগিয়। থাকে ও তাহাতে জল প্রবেশ অসম্ভব হয়, তবে এ 

পদার্থ দুব করিয়। উত্ত স্থানে জল প্রবেশ করাহবে। 

যদি দাতের ফাকে এমন কোন কঠিন দ্রব্য বিদ্ধ থাকে, 

ষে, তাহার জন্য দন্তমূলে জল প্রবিষ্ট হইতে পারে না, তবে 

এ পদার্থ উঠাহয়া ফেলিয়। উক্ত স্থানে জল প্রবেশ করাইবে। 

হাতের অঙ্গুরী ব! স্ত্রীলোকের কাঁণের ফুল প্রভৃতি কঠিন 
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ভাবে আটা থাকিলে গোসলের পূর্বেব তাহা খুলিয়া রাখিবে বা 
আবর্তন করাইয়া উহার নিন দেশে জল প্রবেশ করাইবে। 

জের ১৪ 

ওজুর প্রকার ভেদ । 
ধাপ (0 

(১) ওভু না থাকিলে নামাজের জন্য ওজু করা ফরজ । 

(২) পবিত্র কোরাণ স্পর্শ করণার্থ ওজু করা ওয়াজেব। 
(৩) মিথ্য। বলার পর, 

(৪) অসাক্ষাতে পরের নিন্দা করিবার পর, 

(৫) হিহি করিয়া হাস্য করার পর, 

(৬) খারাপ গান ও গজল গাহিবার পর, 

(৭) উষ্ট্রের মাংস ভক্ষণ করিবার পর, 
(৮) পাপ করিবার পর, 

(৯) নিদ্রা হইতে জাগরিত হইবার পর, 

(১০) মৃত ব্যক্তিকে গোসল করাইবীার পর, 

(১১) অপবিত্র ব্যক্তির গোসল করিবার পুর্বে, 

(১২) পানাহার করিবার পুর্বে, 

(১৩) শুইবার ও স্ত্রী সহবাস করিবার পূর্বে, 
€১৪) যাগের সময়। 

(১৫) কোরাণ শরিফ পাঠ করিবার পুর্বে, 

(১৬) হাদি শরিফ পড়িবার জন্য ও ধর্মের বিদ্ধা 

( এল্মে দীনি ) পড়িবার ব! পড়াইবার পুর্বে । 
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(১৭) আজান ও একামতের পুবেবি। 

(১৮) নেকাহ প্রভৃতির খোগুবা পাঠের "রথ, 

(১৯) পয়গম্বর সাহেবের জিয়ারতের জন্য, 

(২০) আরফার ময়দানে খাঁড়া হইবার ও সাফা মার- 

ওয়ায় দেঁড়াইবার সময়, 

(২১) শরিয়তের কোন কেতাব স্পর্শ করণার্থ, 

(২২) প্রত্যেক গোসলের সমন ওজু থাকা সন্বেও পুনঃ 

ওজু করা, 

(২৩) এক মজলিস হইতে অন্য মজলিসে গমন করিবার 

পুরে, 
(২৪) প্রত্যেক নামাজের সময় ওক্ু থাক! স্ব.ত্বও পুনঃ 

ওজু করা ও 

(২৫) সততই ওজুব সঙ্গে থাকা মস্তাহাব । 

ওজুতে ফরজ সমূহ। 
ওজুতে পাঁচটা ফরজ আছে ; যথা 

(১) মস্তরকে চুল জন্মিবার স্থান হইতে থুত্লীর ন্দ্ি 

পযন্ত এবং এক কণ্পের সম্মুখ হইতে অপর কর্ণের সম্মুখ ভাগ 

পর্যন্ত সমুদয় মুখ মণ্ডল এক বার ধৌত করা। 

(২) উভয় হাতের কনুই পর্যন্ত ধৌত কর।। 
(৩) উভয় পায়ের ঘটনু পর্য্যন্ত এক বার ধৌত কর! । 
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(৪) মস্তকের এক চতুর্থাংশ এক বার মুছেহ করা। 

(৫) থুশুলীর নিন্বস্থ দাড়ি রাশি এক বার ধৌত কর]। 

পপ ৯৯০০৩ 

ওজুতে সুন্নত সমূহ। 
(১) পবিত্র হইবার ব! এবাঁদশ করিবার জন্য ইচ্ছ! করা, 

(২) প্রজাব পায়খানার পূর্বেব উভয় হস্তের পাঞ্থ। 
ধৌত করা (ওজু থাকাতেও ), 

(৩) শ্রশ্রাব পায়খান| শেষ করিয়া ওজু করিবার পুর্বে, 

পা ল৯ 

পড়া) + টি ৮১৬ র্ এ) টান 5 9৫৮৮ 2) 3 

(৪) উভয় হস্তের পাপ্তা ৩ বার ধৌত করা, 
(৫) তিন বার কুলকুচ করা, 

(৬) কুলকুচ করিবার সময় দ্ীতন করা, 

(৭) তিন বার নাসিকাভ্যন্তরে জল প্রবেশ কবান, 

(৮) রোজাদার না হইতে নাকের ও মুখের ভিতর পানি 
অবশ্য দেওয়া, 

(৯) হাতের পৃষ্ঠ গ্রীবার দিকে উপ্টাইয়া হাতের তালু 

ভাগ বাহিবে রাখিয়া নিল্প হইতে উদ্ধ দিকে অঙ্গুলি দ্বারা দাড়ি 

খেলাল কর (চিডিয়া দেওয়া ), 

(১০) ওু করিবার সময় যে যে স্থান ধৌত করা ফরজ, 

এ স্থানগুলি তিন বার করিয়া ধৌত করা, 
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(১১) নির্দিষ্ট স্থানগুলি তিন ৰার এরূপ ভাবে ধৌত 

করিবে, যেন এক বারের ধৌত করার স্থান পুনঃ ধুইবার সময় 
শুকাইয়া নাযায় বা একাংশ ধুইতে ধুইতে পূর্বেবের ধৌত 
কৃতাংশ বিশুক্ষ না হয়। | 

(১২) উভয় হস্তের অঙ্গুলীর অগ্রভাগ পরস্পর সম্মুখীন 
করিয়া মস্তকের সম্মুখ ভাঁগ হইতে উহার পৃষ্ঠদেশ পর্য্যন্ত এরূপ 
ভাবে মুসেহ. করিবে ষেন সমুদয় মাথাই মুসেহ, হইয়া যায়। 

(১৩) কর্ণদ্বয়ের ভিতর ও বাহির এপ ভাবে মুসেহ- 

করিবে যেন তর্জনী অঙ্গুলীর অগ্রভাগ দ্বারা সমুদয় কর্ণকুহর 

ও বৃদ্ধাঙ্গুলীর তালু ভাগ ছাব! বাহিরের পৃষ্ঠা বিধৌত হয় । 
(১৪) প্রথমতঃ মুখ, তণপর হাত, তৎপর শির মুসেহ, 

ও তশুপর পদ ধৌত কব! এবং হার বিপর্যয় না ঘটান, 
(১৫) ওজু কালে ধৌত করিবাঁয় স্থানগুলি ধুইবার 

সময় মদ্দন করা, 

(১৬) ওজুর সময় অতিরিক্ত পাণি ব্যয় করা, 

(১৭) সজোরে মুখে জল নিক্ষেপ না করা । 

0 

ওজুতে মস্তাহাব সমুহ । 

(১) ওজু করিবাঁর সময় কেব্লা-মুখ হইয়া বসিবে। 

(২) উচু স্থানে বসিয়া ওভু করিবে যেন জলের ছিটা 

গ!য়ে না লাগে। 
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(৩) বিশেষ কারণ না থাক্ষিলে ওজুতে অন্যের সহায়তা 

গ্রহণ করিবে না। 

(8) অত্যাবশ্থাকীয় না হইলে ওজু কালে সাংসারিক 

কোন কথ! আলাপ করিবে না। 

(৫) মনে ও মুখে ওজুব নিয়েত করিবে । 

(৬) হাত প! ধুইবার সময় ডাহিন দ্দিক হইতে আর্ত 

কবিবে। 

(৭) অঙ্গুরী থাকিলে সরাইয়! তন্িন্নে জল প্রবেশ 

করাইবে। 

(৮) হাতের কন্জার পৃষ্ঠ দ্বারা 'ঘাড মুসেহছ করিবে । 
(৯) কর্ণ মুসেহ করিবার সময় উভয় হস্তের তর্জনী 

অঙ্গুলি কর্ণ বিবরে প্রবিষ্ট করাইবে। 
(১০) বিশেষ কারণ না থাকিলে সময়ের কিছু পূর্ব্বেই 

ওজু করা উচিত। 

(১১) ওজুর সময় প্রত্ক অঙ্গ ধৌত করিবার পূর্বে 
এই দোওয়। পাঠ করিবে £_- 

1] ডি 
রর 

টা, ঠা খু ৮5৫ বল 5 পা 

শঁ ৭ ॥] ৬)%১ (51০ &1) ৬১_৯৩]। 9 ৫১০০০ 

(বঙ্গানুবাদ) অতিশয় ক্ষমতাশালী খোদা-তাঁলার নামে 

তরভ্ত করিতেছি; ইস্লাম ধন্ম রূপ নিয়ামত দানের জন্য 

যাবতীয় প্রশংসাই খোদার । 

(১২) ওজর প্রত্যেক অঙ্গ সমাধা করিবার পর নিল্গ- 
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লিখিত দোওয়1 গুত্যেক বার আবৃত্তি করিবার জন্য হাদিস 

শরিফে তাকিদ আছে £-- 
2৭ % পা হি তা তাসের 8৪ 3 ০1০ 

7৮-2 ৩০ ি ১১০১ 86 7209 ১) পিওর ৮) 1411 

শর্ট তেল জি ৩টি 

পৃ" ৯ এ 

€( অনুবাদ) হে আল্লা আমি তোমার নিকট হইতে মঙ্গল 

ও বরকত প্রার্থনা করি এবং মন্দ ও দুর্বলতা হইতে রক্ষা 

পাইবার জন্য সাহায্য চাই। 

কুল কুচ করিবার সময় এই দোওয়] 
পাড়বে যাই ৪ 

হে ? পর রা ড এএ ৬ 

লি পটি তা তি শট 

সখ 6১ সেও ৬)+৮১৯ ৪ 

অনুবাদ £-হে আল্লা! কোরাণ পাঠ করিতে, তোমার 
জেকের করিতে, তোমার শুকুর ( কৃতজ্ঞতা স্বীকার ) করিতে 

এবং তোমার বন্দেগী করিতে আমাকে সাহাধ্য কর। 

নাকে পানি দিবার সময় এই দোওয়। 
আবৃত্তি করিবে $-- 

এ 25 কত. পর 8৮ 0 ৮৩৬ ৮ 

সপ 3) | রি 31 ৮০১০৭ ঠি ? ০ &. 5] ডা |) ০১ 3 (-€।
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অনুবাদ ?--হে আল্লা! তুমি আমাকে বেহেস্তের গন্ধ 

লইতে দাও এবং দোজখের গন্ধ লইতে বাঁচাও (রক্ষা কর)। 
পতি 

মুখ ধুইবার সময় এই দওয়া পড়িবে যথা ৪- 
ছি ৯০০০ ন্ট এ ১৮৮ তি পন তর ॥ 5৮ ॥ ০ তে 2৩0৮ 

পর টি? ১১০৯১ টি ১2৯ 2 (১০-:5১১ (7 চা 5 ০৮ - _ 1] | 

অনুবাদ 2--হে খোদা! কাহারও মুখ উজ্জ্বল ও কাহারও 

মুখ যে দিন মলিন হইবে, আমার মুখ সেই দিন আলোকিত 
করিও । 

দক্ষিণ হস্ত ধুইবার অময় রী দোওয়! 
পড়িবে যা; 

৪৪ প্র র্চ ॥্ ॥. ৮ পা + রা 
শা /১০র (১2০. তা 9 ৬৪ টি ৪0৩ ৮৭ -€11 

টিভি এ 

অনুবাদ - হে খোদা! আমার আমল রাম আমার 

দক্ষিণ হস্তে প্রদান করিও এবং সহজ ভাবে আমা হইতে হিসাব 

গ্রহণ করিও । 
€ সপ্ত 

বাষ হস্ত ধৌত করিবার সয় এই দোওয়। 
পড়িবে ৪-- 

চি টি 

8৮ 9 24) ০ 

রে ৮ 4) 

নি 

শ ১৫১, নি ও ৬৭ ণ টি 9 ৯৪/০৪ ও ৬৬2 রর ১৬" 

চি পি টি... ৫৩ 



৩২ ইস্লাম-সার সংগ্রহ । 

অনুবাদ 2--হে আল্লা! আমার আমল নাম! আমার বাম 
হাতে বা পিঠের দ্রিক হইতে প্রদান করিও ন|। 

শির মুসেহ করিবার সময় এই দোওয়া 
পড়িবে 8 

4 পচ ৮ ডে এ রা রঃ ০৭ 4১ ) এ 92 2429০ সস এ রুঠা 6901 

অনুবাদ 2--হে খোদা! যেদিন তোমার আরশের পায় 

ব্যতীত আর ছায়া থাকিবে না, সে দিন তুমি আমাকে এ 
ছায়ার নীচে স্থান দিও । 

কর্ণদ্বয় মুসেহ করিবার সময় এই দোওয়! 
পাড়বে 8 

8৬ 

২5৫ ধুর রি 2 রব ৮ তত তি তা 8 8৮৩ এব তে 

++ ৯০৭। ৩১৯১৩৪১ ৩ 1724] ৬১০১৯ ও 7৯ ৬৭ ৮৪১ (11 

অনুবাদ 2--হে খোদা! কোরাণ শ্রবণ কারী এবং তাহার 

সদাদেশানুযায়ী কাধ্যকারী গণের মধ্যে আমাকেও স[মেল 

(গণ্য ) কর । 
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গ্রীবা যোনেহ করিবার সময় এই দোওয়! 
০৬ যথ। £-_ 

৮55৩ চা পি 

শা /১॥ ৩ ৬০ রি ৯) ডি ] 3 ] 

অনুবাদ £_-হে খোদা! আমার এই গ্রীবাকে তুমি 

নরকাগ্নি হইতে রক্ষা করিও । 
তি 

দক্ষিণ পা ধুইবার সময় এই দোওয়! 
পড়িবে যথা 2- 

তত 4 পপ ড ১1৫ 

শঁ 1১01 ১) রর ৮৮০ এ ১৮০5 ১ (551 

অনুবাদ £--হে আল্লা! শু | সেরাৎ" পার হইতে যে 

দিন অনেকেরই প| পিছলাইয়! যাইবে, সেইদিন আমার এই 

প। কে শক্তিশ।লী ও জটল করিও । 

বাঘ পা ধৌত করিবার সময় এই ফোওয়া 
পড়িবে যথ। 2 

টিররিরের 8০4 নি ৮৭৫৭ 4৫৩ 

ঘট ই ১1) লি ঠা ) ১৪৯৮ ৬৪ 589০ ঠিউিনধ / র্ ৰ 

” 7১ 01 

অনুবাদ ঃ--হে আল্ল॥ তুমি আমার গোন! মাফ কর, 
৬ 
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'াঁম।র চেষ্টাকে ফলবহী কর এবং আমার ব্যবসাকে লাত্ত 

জনক করি। 

ৰ -__ 9. 

ওজু শেষ করি] রসুল করিমের (দঃ) উপর 

দরুদ শরিফ পাঠ করিবার পর এই দেওয়া 

গডিবে যথ। 8 

% ৯৯ 1 

রা 

২০.৮/5/ ৪ % পা ০ 

১১৯০৯ রী -১-০] 
৬) ৮৪- 

নি 

:)-85৮11 
৩) 3 

/. ৮ ্ণ 

কর্ণ 2 8 রর চে) 

লতি রি 
/% ে পা রা নি 4 

_ ১] । ০] ৬১15৪ 
৬০ হি 3 

পি প পা রং রী 

্ / ॥ পাপ লে 

রর 
পারি রগ 

বিএ 2 পারত 1: তা তি ও নাত 4৮ রে পার্টি 

৭ ৬১১) (2 5 (6১14 ৮১১৯৯ 4 

ন্ুনীদ £০5 আলা, আমাকে তওবাকারি দিগের মধ্যে 

পবিত্রতাঁকাঙিক্ষ-গণের মধ্যে, তোমার নেক বান্দাগণের মধ্যে 

বে স্কল লোক নিভীক থ 

যাহার! চিন্ত। যুক্ত থাকিবে, তাহাদের মনে; 
[কিবে, তাহাদের মধ্যে সামেল 

(গণ্য )কর; 

নহে। | 

(১০) ওজু করিয়।! ঘে ভাল আবশিষ্ট থাকিবে, ওজু 

আন্তে তাহ! ফীড়াইয়। পান করিবে। এই সকল বিষল্প ওজুতে 

মেম্তাহাব। 
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ওজুতে মকরৃহ সমুহ । 
25 

(১) ওজু করিবার সময় জোরে মুখে পানি নিক্ষেপ 
করা, 

(২) বিশ্বদ্ধ জল দ্বার ওজর শ্যান সমূহ ধৌত কবিযা 

একপ ভাবে মালিশ করা যেন এ স্থান হইতে জল বিন্দু ক্ষরিত 

না হয়, 

(৩) অতিরিক্ত পানি বায় করা) 

(৪) তিন বার শির মুসেহ কবা, 

(৫) ক্্রীলোকের ওজু বা গোসলের অবশিষ্ট পানি 

দ্বার পুরুষের ওক্ত করা, 

(৬) নাপাক স্থানে বসিয়া ওজু করা, 

(৭) মসজিদেবযে স্থানে বসিয়া ওজু করিলে, ওজুর 

পানি মসজিদে গডাইয়। যায়, সেইখানে বসিয়া ওজু করা এবং 

(৮) পানিতে থুথু বা কফ ফালান। 

ওজু ভঙ্গের বিবরণ । 
(১) স্ত্রী কি পুরুষ কাহারও গুহা কা মুত্র-দ্বার দিয়] 

প্রল্লাব, শুক্র, মি, পায়খান! প্রভৃতি বহির্গত হইলে, 

(২) পোকা, প্রস্তর থণ্ড ও বাতান প্রভৃতি স্ত্রী ব 

পুরুষের মূত্র বা মল-দ্বার দিয়! বাহির হইলে, 

(৩) মুখ ভরিয়া যে কোন প্রকার রমন হইলে, 



৩৬ ইস্লাম-সার সংগ্রহ | 

(৪) রন্তু বা পুঁজাদি শরীর হইতে বহির্গত হইয়া, 

স্বতই কিঞ্চিাত্র বহিয়। পেলে ব। গড়াইয়। দ্রিলে বহিয়া যাই- 

বার সন্ত।বনা থাকিলে, 

(৫) মুখ হতে রক্তব! পুজ যদি তত্সঙ্গে নিক্ষিপ্ত 
থু থু হইন্ডে অধিক বা সম পরিমাণে বহির্গ £ হয়, 

(৬) চি বা উপব বা যে কোন পার্থখে অসতর্কতার 

সহি শয়ন করিলে বা আশ্রয়টী স্থানান্তরিত করিলে যদ্দি 

পড়িয়া বাইব'র সম্ভাবনা থাকে, এরূপ কিছুতে ঠেস্ দিয়। 

আরাম কাঁরলে, 

(৭) সংজ্ঞাহীন বাঁ উন্মাদ হইলে, 

(৮) নেশা পান কবিয়া যদি এবূপ অভিভূত হয় যে, 
হাটিবার সময় প। ঠিক স্থানে পতিত হয় না, 

(৯) বয়ঃপ্রাপ্ত স্ত্রী বা পুরু: কুকৃ ও সেজদা বিশিষ্ট 

নামাজ মপ্যে হা হা করিয়া হাস্য করিলে, এবং 

(১০) স্ত্রীবাপুরুষ সহওতের সঙ্গে লজ্জা স্থান মর্দন 

করিলে ওজু ভঙ্গ হয়। 

মোজা যোলেহের ব্ব্রিণ। 
পস্স্ত 

ওজর মধ্যে পা ধুইবাঁর স্থলে মোজা মুসেহ করিবার জন্য 

কয়েকটা সর্ত আছে যথা £-- 

(১) মোজা দ্বার।পায়ের শিন্ন গর গব্যন্ত আবৃত থাক। 
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এবং উহা! ছেড়া হইলে, এ ছেঁড়। ৩ গ্ঙ্গুলির কম পরিসর যুক্ত 

হওয়!। আবশ্যক | 

(২) এইরূপ পুরু কাপড় বা চামড়ার মোজ! হওয়! 

চাঁই যেন সহজেই উহাতে জল প্রবিষ্ট হইয়! পা ভিজিতে ন 

পারে। যদি কোন স্বগৃহবাসী ব্যন্তি ওজু থাকা অবস্থায় 

মোজা পরিধান করে, তবে ওজু ভঙ্গেব সময় হইতে তিনি 

২৪ ঘণ্টা কাল এবং প্রবাসিগণ তিন দিবস পর্য্যন্ত মোজ। মুসেহ, 
করিতে পারিবেন। 

মনোজ মুসহের সুন্নত অমৃহ 27 

ডাহিন হাতের অঙ্গুলি ভিজাইয়! ডাহিন পায়ের অঙ্গুলির 

উপর এবং বাম হাতের অঙ্গুলি ভিজাইয়! বাম পদের অঙ্গুলির 

উপর রাখিয়া উপরের দিকে টানিতে হয়। যে সকল কার্ধ্য 

দ্বার! অজু নষ্ট হয়, সেই সকল কাধ্য দ্বারা মুসেহ.ও নষ্ট হয় । 
(৩) মোজার ছেড়। স্থানের পরিমাণ যদি এক শ্ানেই 

৩ অঙ্গুলি পরিমিত হয় বা এক মোজার যাবতীয় ছেড়া স্থান 

সমু'হর সমষ্টি ৩ অঙ্গুলির স্যান হয়, তবে মোজা মুসেহ ছুরস্ত 

হইবেক না। 

(8) উভয় বাধে কোন এক পায়ের মোজা খুলিব! 

মাত্রঈ মোসেহ নষ্ট হইবে, এবং এমতাবস্থায় আর মুসেহ 

ছুরস্ত হয় না । 
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(৫) মুসেহু করিবার পর উপরোক্ত সময় অতিবাহিত 

হইলে পুনঃ মোসেহ কর উচিভ। 

(৬) পায়ের অধিকাংশ মোজ। হইতে বহ্িষ্কিত হইলে 

বা মোঞ্জার ভিতবস্থ পায়ের অধিকাংশ সিক্ত হইলে ওজু থকা 

স্বত্বেও পা ধুইতে হইবে । 

তৈয়মমের বিবরণ। 
যাহার ওজু বা গোসলের আবশ্যক হয়, জল স্পর্শে যর্দি 

তাহার রোগ হইবার বা রোগ বৃদ্ধির ভয় থাকে, ওজুর সময় 

ওজু করণোপবোগী ও গোসলের সময় গোসল করণোপযুক্ত 
পরিমাণ জল পাওয়া না যায়, কিন্বা প্রবাসে নামাঙ্জের সময় 

উপস্থিত হইলে তথায় যদি এক মাইলের মধ্যেজ্হা পাওয়। ন! 

যার, তবে এই সকল অবস্থায় তৈয়মম করিয়! নাসা পড়া সিদ্ধ । 

ততয়মস ধুঁল দ্বারা অবগাহন বিশেষ) করিবার 
নিয়ম এই ৪£-- 

(১১ “আমি নাপাক হইতে পাক হইবার জগ)৮ কি 

“নামাজ পড়িবার জন্য ঠয়মম করিতেছি” এইরূপ নিয়ত করা 

ফরজ । 

(২) বিনা নিয়তে তৈমম সিদ্ধ হইবে না । 

(৩) উভয় হাতের ভালু ভগ প্রসারিত করিয়া পবিত্র 
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ও শুক্ষ মাটাতে মারিবে। ভতগুপর উন্তয় হস্ত একত্র করতঃ 

তালি দিব এবং ফু দিয়! এই হস্তদ্বয় দ্বারা সমুদয় মুখমশুল 

মুসেহ, করিবে । দ্বিশীয় বারও এইরূপ উভয় হস্ত পবিত্র 

মাঁটীতে মারিয়া তালি দান করতঃ ফু দিবে এবং বাম হস্ত দ্বাব] 

ডাহিন হাত ও ডাহিন হস্ত দ্বারা বাম হাতের কনুই পধ্যন্য 

সকল স্থান মুসেহ করিবে। কোন স্থান যেন খাপি ন। 

থাকে । হাতে তঙ্গুণী থ।কিলে তাহ। সরাঠয়া তন্নিন্গ স্থানে 

মুসেহ করিবে । আঙ্গুলিও খেলাল করিতে হইবে । মৃত্তকা 

জ্রাতীয় দ্রব্য দ্বারা মাত্র তৈয়মম সিদ্ধ হয়; যথা প্রস্তর, চুণ, 

বালি, সুরমা, হরিতাল, পণের পাক ধূলি (যাহ! শরীর, 'বালিশ, 

ব| বুক্ষ গাত্রে জম! হইয়া থাকে) ইত্যাদ্দি। তৈয়মম সিদ্ধ হই- 

বার জন্য এই জিনিসগুলিও শুদ্ধ হওয়া চাই । 

ঘেষে পীর্ধা দ্বারা ওজু ভঙ্গ হয়, সেই সেই কাধ্য দ্বার! 

তৈয়মমও ভঙ্গ হয়। 

পানি না পাইয়। তৈয়মম করিবার অব্যবহিত পরেই পানি 

পাওয়া গেলে £তয়মম ভঙ্গ হয়। 



চ্জ্ভঞ্ধা জনা ॥ 
শিপ গা 

নামাজের বিবরণ। 

দৈনন্দিন পাচ বার ফরজ নামাজের বিবরণ 2__ 
প্রতিদিন পাঁচ বার উপাসন! করা ফরজ ( এঁশী আদেশ )। 

এই সকল ফরজকে তাচ্ছলা করিলে কাফের হইবে। স্থেচ্ছায় 

প্রতিপালন না করিলে গুণাহে কবিরা ( মহ! পাপ)। 

ফরজ নামাজ এই যথা ৪-_ 
€১) ফজরের ( প্রাতরুপাসনার ) ২ ব্রেকাত, 

€২) জোহরের (দিব! তৃতীয় প্রাহরিক উপাসনার ) 

৪ রেকাত, 

(৩) জোম্মার দিবস জোহরের ৪ রেকাত স্থলে জোন্মার 

২ রেকাত, 

(৪) আসরের (দিবা চতুর্থ প্রাহরিক উপাসনার ) 

৪ রেকাত, 

(৫) মগ্রেবের ( সান্ধ্যোপাসনার ) ৩ রেকাত, 

(৬) এশার ( নেশ উপালনার ) & রেকাত। 
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ওয়াজেব ও সুন্নতে মোয়াকেদ। 

নামাজের বিবরণ। 

0 

এই সকল নামাজও স্বেচ্ছায় ত্যাগ করিলে গোনাহ হয়। 

(১) ফজরের ফরজ পড়িবার পর্বেব ২ রেকাত। 

(২) জোহরের ফরজ পড়িবার পুর্বেব ৪ রেকাত। 

(৩) জোহরের ফরজ পড়িবাব পর ২ রেকাত। 

(৪) যদি জোহরের পরিবর্তে জোম্ম! পড়িতে হয়, তবে 

জোম্মার ফরজের পূর্বেব ৪ রেকাত ও পরে ৪ রেকাত। 

(৫) মগরেবের ফরজ পড়িবার পর ২ রেকাত। 

€(৬) এশার কফণ্জের পর ২ রেকাত। 

(৭) রমজান মাসের চন্দ্র দৃষ্ট হইবার পর হইতে পর- 

বর্তী মাসের অর্থাৎ শওয়ালের টাদ উদয়ের পর্ব রাত্রি পর্য্যন্ত 
প্রতি রাত্রে ২* রেকাত তারাবি” নামাজ পড়া সোন্নতে 

মোয়াকেদা । 

তারাবি নামাজ ৮ রেকাত পড়িয়া শেষ করিলে উহা দুরস্ত 

নছে। 

নৈশ উপাসনার পর হইতে ফজরের পর্ব পর্যন্ত যে কোন 

সময় মধ্যে ৩ রেকাত বেনের ও উভয় ঈদের নামাজ ওয়াজেব। 



গুহ ইস্লাম-সার সংগ্রহ । 

নামাজের সর্ত সমূহ 8 
এই সঞক্ষল সন্ত আদায় করা ওয়াজেব 2 _- 

(১) শবীর ও পরিহিত বন্দি শুদ্ধ রাখা, 

(২) পুকষের নান্তি হইতে পায়ের নিম্ন গাইট পর্যান্ত 

এবং ম্রীলোকের মুখ এবং হাত পায়ে তল বাতীত সমুদয় 

শরীর বন্্রাবৃত করা, 

(৩) কাবা শরীফেব মুখী ইয়া দণ্ডায়মান হওয়া ও 

(৪) যে নামাজ পড়িতে হয়, তাহার নিয়েত করা । 

নামাজের ফরজের বিবরণ । 
পপ (0 শর 

নামাজ মধো ৬টা ফবজ মাছে, যথা £-- 

(১) ভকৃবিব (খোদাব মহন্ত ঘোষণ। ) এনং তহরিম! 

( নামাজ মধে জগতের যাবহীয় কাধাদি হার।ম জ্ঞানে তাগ 

করিয়।) করিয়া 75 2) বলিয়া আবস্ত করা, 

(২) দীড়াইনার শক্তি থাকিলে কেরাত পড়িনার 

(কোরাণের কোন অংশ আবুন্তি করিবার) জন্য দণ্ডায়মান 

হওয়া, 

(৩) নুন কল্পে ১ আয়েত পরিমিত কোরাণ প্রতি 

রেকাছে লাবৃত্তি করা, 
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(৪) প্রতি রেকাতে রুকু করা অর্থাৎ হাটুতে হস্ত 

স্থ(পন করিয়! মস্তক নত করা, 

(৫) প্রতি ধেকাতে দুই বার সেজদ1 করা, 
(৬) শেষ “সজদা কবার পর “ম্াখেরী কায়েদা” অর্থাণ 

আঁত্ত। হিয়াতে। পড়িতে যে সময় লাগে, সেই পরিমিত সমস্ব 

আদবের সহিত বসিয়া থাক] । 

নামাজের ওয়াজেবের বিবরণ। 
পপশস্পমদ () ্প 

নামাজ মধো মে যে ওয়ীজেব আছে, তাহা সঙ্জানে আদাধ 

ন1! করা.লও নামাজ নস্ট হয় ন। বটে, কিন্তু এ নামাজ দ্বিশীয় 

বাব আদায় করা গয়াজেব। যদি ভূল বশতঃ এই ওয়াজের 

পরিতাক্ত হয়, তবে পশ্বছু সেশদ1” ওয়াজেব| ত্র সেজদা 

ন। করিলে নামাজ সিদ্ধ হইবে বটে. কিন্তু পুনর্ণবাব পড়ন 

ওয়াজেব। ছ্িতীয় বার না পড়িলে গোনাহ গার ও ফাসেক 

মাধা গণ্য হইবে। 

(১) (জাহব-মাঁছর নির্ণিবশেষে যাপতীয় ফরজ নামা- 

জের প্রথম ছুই রেকাতে এবং “বছর” (শ্রবাসীর নামাজ) 

এবং জোম্মার তি ছু বেকাতে কেরাত (স্থরা ফাতেহ। 

ব্যতীত কোরাণের কোন অংশ পাঠ করা ) পড়িবে, 

(২) প্রত্যেক রেকাতে সুরায়ে ফাতেহ। গড়া, 
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(৩) ফরজ নামাজের প্রথম দুই রেকাতে এবং সুন্নত ও 

নফল নামজের সকল রেকাতেই স্বরায়ে ফাতেহার পর কোন 

ছোট স্থরা, ছোট ছোট তিন আয়েত বা ক্ষুদ্র ৩ আয়েতের 

সমট্ি তুল্য এক আয়েত পাঠ করা, 

(৪) অন্যান্য স্ুরাঁর পূর্বেই ফান্ভেহ| পাঠ করা, 

(৫) নামাজ মধ্যে কেরাত, রুকু. সিজদ। প্রভৃতি নামা- 

জের যানতীয় আরকান (তুঙ্গ) গুলি যথাযথ রূপে সমাধা 

করার প্রতি মনোযোগ রাখা, 

(৬) নামাজের অঙ্গগুলি সমাধা করিবার সদয় যথা- 

বিহিত স্থানে শরীরকে স্থির রাখ! ; যথা-_-রুকু হইতে উঠিয়! 
খাড়া হইবার পর, এবং ছুই গিজদার মধাবন্তী সময়ে অন্ততঃ 

এক বাঁর তস্বি পড়িবাব পরিমিত সময় স্থির থাকা) 

(৭) “কায়েদায়ে আগুলা'তে অর্থাৎ ৩ বা ৪ রেকাত 

বিশিষ্ট নামাজের প্রথম ২ রেকাঁত পড়িয়। কিছুক্ষণ বসিয়! 

থাকা, 

(৮) উভয় কায়েদাতেই উপরোক্ত রূপে বসিয়া থাকার 

সময় “আত্তাহিয়া চো” পড়া, 

(৯) নামাজ হইতে অবসর হইবার জন্য আচ্ছালাসো 

(140) বলা, 
(১০) বেতের নামাজে ( ১৯০ ) দেওয়া কনুত্ 

পড়া, 
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(১১) উভয় ঈদ্, জুম্মা ও ফজরের উভয় রেক।তে 

এবং মগরেব ও এশার প্রথম ছুই রেকাতে উচ্চৈঃস্বরে কেরাত 

পড়।, 

(১২) জভ্র ও আসরের প্রঙ্যেক রেকাতেই মনে মনে 

কেরাত পড়া, 

(১৩) প্রত্যেক ওয়াজেবকে যথাষথ স্থানে আদায় কর 

এবং 

(১৪) ইদের নামাজে অতিরিক্ত তক্বির ( উচ্চৈঃস্বরে 

৬ বার খোদার মহত্ব ঘোষণ1) করা ওয়াজেব। 

নামাজের সুন্নতের বিবরণ। 
উহার () 

নামাজের মধ্যে নিম্ম লিখিত বিষয় গুলি সুন্নত £-- 

(১) তকৃবির ও তহরিমার জন্ত পুরুষগণকে কর্ণ পর্যন্ত 

এবং ভ্ট্রীলোকগণকে ক্ষন্ধ পর্যন্ত উভয় হস্ত উত্তোলন করা, 

(২) তক্বির ও তহরিমার সময় হাত মুষ্টিবদ্ধ না করা, 

(৩) ইমামকে আবশ্যুকানুবায়ী ৯১৯৯ ৩৯ 510] ৮৯ 

ও ১44 ৪ প্রভৃতি কলেমা এবং সালামের সময় উচ্চৈঃস্বরে 
5 ৪৯৯) 5 ৫251০০8০1 পড়া এবং মোক্জাদিগণকে ঝা একা! 
উপাননাকারি গণকে উহ1 মনে মনে পড়া, 

(৪) 4১] ০৮3 শেষ পধ্যস্ত ও &০5 52 3 ৬০৩০০১০ 

ও ১$] (সুরা কাতেহার পর ) মনে মনে পড়া, 
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(৫) তকবিরের পর ত্হরিমা ও কেরাত পড়িবার সময় 

পুরুষগণ নাভির নীচে এইব্পে হস্তদ্ধয় পরস্পর বদ্ধ করিবে, 

যেন ডাহিন হাত বাম ভাতেব উপর থাকে এবং স্দ্রীলোকগণ 

বক্ষে পরি এইরূপে হস্ত বদ্ধ করিবে, ঘেন দক্ষিণ হস্ডের কন্জা 

বাম হস্তের কজ্জার উপর স্থাপিত হয়। 

(৬) রুকু করিবার সময় তকবির বলা, 

(৭) রুকু মধ্যে ৩ বার ,১5০। 9) ১০৬৬ বলা, 

(৮) রুকু হইতে উঠিবার সময় এমামকে 51] &৯৯ 

৮১৯০-)*) পি, 

(৯) রুকু হইন্ডে গাত্রোখান করিয়া ঠিক সোজা ভাৰে 
দাড়ান, 

(১০) সিজদার ভম্য তকৃবির বলা, 

(১১) সিজ্দাতে উভয় হস্তের তালু হাটুর অগ্রন্থিত 
ভূমিতে স্থাপন করা, 

(১২) সিজ্দাতে ৩ বার (৮15 4] ৪) ৬৯১৮ বলা, 

(১৩) সিজ্দ! হইতে উঠিবার সময় তকৃবির বলা, 

(১৪) সিজ্দা হইতে উঠিয়। ঠিক হইয়। বসা, 

(১৫) নামাজের এক রুকুন ( অঙ্গ ) সমাধা করতঃ অন্য 

ক্ষকুনে আসিবার সময় তকৃধির বলা, 

(১৬) দুই সিজদার মধ্যবন্তী সময়ে উপবেশন কালে 

হস্ত্দ্বয় উভয় জানুর উপর স্থাপন করা, 

(১৭) উভয় কায়েদাতে € আত্তাহিয়াতো পড়িবার 
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সময় ) প্রুরুষগপকে বাম পা পাতিয়া উহ।তে উপবিষ্ট হওনঃ 
ডাহিন পায়ের প।তা খাড়া রাখা, আর স্ত্রীলোকদিগকে উভয় পা. 

ভূমিতে পাতিয়৷ ডাহিন দিকে বাহির করিয়! দেওয়া ও বাম 

দিকে একটু হেলিয়া বসা, 

(১৮) শেষ কাযেদাতে আ.জ্ভাহিয়াতো। ও দরুদ শরিফ 

( পুর্ণ আত্তাহিয়াত ) পড়া, 

(১৯) প্রার্থনার সময় খোদার নিকট এ সকল বিষয় 

যাচ্জ্র'। করা উচিত যাহ] বান্দার পক্ষে দান করা অসম্ভব । 

(২০) সালামের সময় ডাখ্নি ও বাম দিকে মুখ ফিরান 

নৃন্নত। 

এই সকল স্ুুনত ত্যক্ত হইলে নামাজও ভঙ্গ হয়না বা 

স্ুকু সিজদ। দিবাবও দরকার হয় না, তবে স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ 

করাটা "ডাল নহে । 

রা 

নামাজ নষ্ট হইবার বিবরণ । 
655 

নামাজ মধ্যে যে সকল বিষর সংঘটিত হইলে নামাজ নষ্ট 

হয়, এবং উহা দ্বিতীয় বার পড়৷ ওয়াজেৰ হয়, তাহা এই £-- 

(১) ভুল বশতঃ নামাজ মধ্যে কথা কহিলে, 

(২) কাহাকেও সালাম করিলে, 

(৩) ভুল বশতঃ বা জ্ঞানতঃ বাক্য দ্বারা কাহার নাল!” 

মের উত্তর দান রুরিলে, 
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(৪8) নামাজ মধ্যে নাহ্ আহ. উহ উহ. প্রভৃতি করিলে 

এবং কোন বিপদ বা কষ্টে পড়িয়। ক্রন্দন কর্রিলে, (কিন্তু 

বেহেশত বা দোঞজজথের বিষয় স্মরণ করিয়া কীদিলে নামাজ 

নষ্ট হইবেক না )। 

(৫) বিনা ওজরে নাযাজ মধ্যে উহ্ উহ, করিতে, 

(৬) কাহারও হাচির জওয়াব দিলে, 

(৭) কোন বিপদের সংবাদ শ্রবণ করিয়! 

৩১৭ ) 9 3) £) রা বলিলে; 

ধ্, 

(৮) কোন স্বসংবাদ শ্রবণ করিয়া *১) ১৯০) বলিলে, 

(1৯ ) আশ্চধ্য জনক কোন সংবাদ শ্রবণ করিয়!| 

1 পডডিলে, 

(১০) ইমাম ব্যতীত অন্য কাহারও ভূল স্মরণ করাইয়! 
দিলে ( লুকম| দ্রিলে ), 

(১১) কোরাণ শরিফ দেখিয়া নামাজের সুরা পাঠ 

করিলে, 

(১২) অপবিত্র স্থানে সিজদা করিলে, 

(১৩) মনুষ্য দ্বারা হইতে পারে এমন কোন বর খোদা 

হুইতে প্রার্থনা করিলে, বথা-_বিবাহ প্রভৃতি । 

(১৪) পানাহার করিলে, 

৬৯৫) নামাজ পড়িতেছে কি অন্য কিছু করিতেছে 
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বলিয়। লোকে বুঝিতে পারে এরূপ ভাবে নামাজ পড়িলে, 
(১৬) নামাজ মধ্যে উন্তয় প। উত্তোলন করিলে । 

নমাজ মক্রুহ হইবার বিবরণ । 
9 

নামাজ মধ্যে যাহা যাহ! সংঘটিঠ হইলে নামাজ মকর্তহ, 
হয় তাহা এই 2 

(১) চাদরের উভয় দিক উভয় সন্ধে সোজা সোজি 
ব| আড়। আড়ি ভাবে স্থাপন করিলে, 

(২ )ডানার ভিতর হাত না ।দয়া! আব। পরিধান করতঃ 
নামাজ পড়িলে, 

( ক) ধুলি ধালি লাগিবার ভয়ে নামাজ পড়িবাৰ সময় 
কাপড় গুটাইলে, 

(৩) কাপড়ে বা শরীরে বিন! কারণে হাত বুলাইলে, 
(৯) পুরুষের পক্ষে কবরী বাঁধিয়া নাম।জ পাঁড়লে, 
(৫ ) অন্দুলির গাইট ফুটাহলে, 

(৬) স্কন্ধ ফিরাইয়া ডাহিন বাম বাঁ পশ্চাতে নজর 
করিলে, 

(৭) সিজদারস্থান হইতে পুনঃ পুনঃ প্রস্তর খণ্ডাদি স্থানা, 
স্তরত করিলে, 

(৮) নামাজ মধ্যে গ! মোচড়। দিলে, 

(৯) কটি দেশে হস্ত স্থাপন করিলে, 
৪ 
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€ ১০) কুকুরের ন্যায় উপবেশন করিলে, 

(১১) দিজদার সময় উভয্প হস্তকে আকন্ুুই ভূমি 

শায়িত করিলে, 

(১২) মিজদার সময় উদর জানুর সভিত একরব্র করিলে, 

(১৩) বিনা কাবণে চারি জানু হইযা বসিলে, 

(১৪) ইমাম এরূপ স্থানে দডাইয়া উপাসন1 করিবে-- 

যেন তাহার দক্ষিণ বা বাম পারেব মোক্তাদিগণকেও দেগ! 

ন] যায়, 

(১৫) ইমাম একাকী না কতিপয় মোক্তাদি সহ এক 

হস্ত পরিমিত উচু স্থানে দাডাইয়া নামাজ পাঁডাতে পারে, কিন্তু 

মোক্তাদিগণ উপরে ও ইমাম নাচে দাড়াহয়া নামীজ পড়িলে, 

(১৬ ) কাতারে স্থান থাক। সত্তেও পুথক্ ভাবে একাকী 

দাড়াইলে, 

(১৭) ডাভিনে, বামে, সম্মুখে বা উদ্ধে কোন জঙ্ত্র চিত্র 

থাঁকলে, 

(১৮) অনাবৃত মস্কে নামাজ পড়িলে, 

(১৯) কোন জন্থুর চিত্র বিশিষ্ট কাপল পিয়া নামাজ 

পড়িলে। 

নাযাজ মধ্যে ওজু ভজের বিবরণ । 
সামাজ মধ্যে কাহারও ওজু ভঙ্গ হইলে ওজু করতঃ প্রথম 

ছুইতে নামাজ পুনর্ববার পড়া উচিভ। নামাজ হইতে অবসর 
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গ্রহণ করতঃ ওজু করিয়া নামাজের অবশিষ্টাংশ সমাধা করাও 

সিদ্ধ। মসজিদের মধ্যে এইরূপ ওজু ভর্গ হইলে ওজু করি- 
বার জন্য বা অন্য কোন কারণ বশতঃ বাহিরে না যাইয়া ব] 

কাহারও সহিত কথা না কহিয়| মাত্র নামাজের বাকী অংশ 

পড়া যায়। মোক্তাদি-রূপে নামাজ পড়িবার সময় ওজু ভঙ্গ 

হইলে উপরোক্ত নিয়মে ওজু করিয়। ইমাম নামাজে অগ্রসর 

হওয়! সত্তেও উহাতেই দাখেল হইয়া পড়িতে থাকিবে এৰং 

ইমামের নামাজ শেষ হইবাঁব পর তাহার পরিত্যক্ত নামাজাংশ্ 

স্বরায়ে ফাতেহা প্রভৃতি কেরাত না করিয়া সমাধা করিবে । 

ইমামের ওজু ভঙ্গ হইলে বে কোন উপযুক্ত মোক্তাদিকে 

তাহার প্রতিভূ রাখিয়া ওজু করতঃ উপরোক্ত নিয়মানুষায়ী 

মোক্তাদি হইয়! নাষাজের পরিত্যক্তাংশ তাহার পূর্ব স্থানে 
ব। ওজু করার স্থানেই দ।ড়াইয়া শেষ করিতে পারে । ইমামকে 

ওজু করিবার জন্য তাহার খপিফ! €শতিভূ ) হইতে যদি 

এইরূপ দুববন্তী স্থানে বাইতে হয়, বেখান হইতে এ খলিফার 
এক্তেদা কর! যায় না, তবে ওজুব স্থান পরিত্যাগ করিয়া 

খলিফার নিকটৰ্তী হইয়া তাহার এক্তেদা করতঃ উপরোক্ত 

রূপে নামাজ শেষ করিবে। যদি শেষ কায়েদার সময় 

কাহারও ওজু ভঙ্গ হয় এবং যর্দি সে আন্তাহিয়াতো ন। পড়িয়! 

থাকে তবে ওজু করিয়া আসিয়! আত্তাহিয়াতে! আদি পড়িবার 

পর সালাম ফিরাইবে, আর পূর্বেবেই পড়িয়। থাকিলে মান্তর 

বসিয়াই সালাম ফিরাইবে। 
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নামাজের সময নিরূপণ । 
৪) 

(১) প্রাতরুপাসনার সময় 2-- 

রজনীর অন্ধকার রাঁশ দুবীভৃত হইবার (রাত্রি গ্রভাত 

হইবার ) পর হইতে সুযেযাদয়ের অব্যবহিত পুর্ববক্ষণ পথ্য 
ফজরের নামীজের সময়। রাত্রি ফরস। হওয়া মাত্রই নামাজ 

পড়া মস্তাহাব। 

(২) জোহবের নামাজের সময় 2-- 

বেল! দ্বিপ্রহরের পর ছায়া-সাছলি ব্যতীত কোন বস্তুর 

ছায়৷ এ বস্তুর দ্বিগ্ডণ না হওয়। পধ্যন্ত জোহরের সমন । 

(৩) আছরের নামাজের সময় ৪ 

জোহরের পর হইতে (ওঃর্থ প্রহরের পর হইতে ) সৃপ্যান্ত 

পব্যন্ত আছরের সময়। সুা জব্দ বর্ণ হইবার অব্যবহি 5 

পুলব পর্য্যন্ত মস্তুহাব সময় থাকে, কিন্তু জরদ বণ প্রাপ্ত হইলে 

আছর পড়া মকরুহ, | 

€ ৪) মগরেবের নামাজের সময় ৪-_ 

সুরধ।াস্তের পর হইতে পশ্চিম গগনের লালাভ ও শুরু।ভ 

দূরীভূত না হওয়। পধ্যন্ত মগরেবের সময় । 

(৫) এশার নামাজের সময় 2 

পশ্চিম গগনের লাল রং দূর হইবার পর হইতে ফজরের 

পুর্ব্ব সময় পর্যন্ত এশা বা নৈশ-উপাসনার সময়। ২১ অংশ 

রাত্রি পধ্যন্ত মন্তাহাব সময় থাকে। 
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বেতেরের নামাজের সময়ও ঠিক ইহাই, কিন্তু ইহ! এশার 
নামাজের পর পড়িতে হইবে। 

কাজা নামাজের ক্বরণ। 
০ 

কারণ বশতঃ সময় মত কেন নামাজ পড়িতে ন। পারিলে, 

পরবন্তী নামাজের সময় উহা! পড়। ফরজ € এঁশী আদেশ )। 

“ওয়াক্তি” অর্থাৎ যে সময় নামাজ পড়িতে হয়, কাজ! 

খামাজ এ সাময়িক নামাজের পুর্বেবই পড়া উচিত; কিন্তু 

এ নামাজের আঅময়ও যাদ সংকীণ থাকে তাহা হইলে 

পুর্বেব নিরমিত নামাজ শেষ করিবে, পরে কাজা নামাজ 

পড়িবে । বদি কাজা (পরিত/ক্ত বা নষ্ট ) নামাজ ৫ বারের 

কম হইরা থাকে তবে উহ। নামাঞ্জের পুর্বেব তরতিবের সহিত 
(প্রথম হইতে শেব পন্যন্ত কোন বিপধ্যয় না করিয়া) সমাধ! 

করা ওয়াজেব; কিন্তু এ কাজ! নামাজ ৫ বারেরও বেশী 

হইলে “তরতিব, ওয়াজেব নহে । স্ুবিধানুযারী অগ্রে ৭ 

পশ্চাতে পড়া বাহতে পারে। 

যাহার প্রতি “তরতিব” ওয়াজেৰ €( ৫ বারের অনধিক 

নামাজ কাজ কারী) বেতের ন৷ পড়িয়া ভুল বশতঃ ফঙ্জর 

পড়িয়! বেতেরের কাজার কথ! তাহার স্মরণ হইলেও ফজরের 

ন।মাজ নষ্ট হহবেক ন1। | 
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নুন ব ভুলের সিজদ1। 
9 

নামাজ মধ্যে যে যে বিষয় ওয়াজেব, তাহাদের যে কোনটা 

ভ্রেম বশতঃ পরিতাক্ত হইলে সু সেজদা দেওয়! ওয়াজেব। 

শ্বেচ্ছায়ও কোন ব্ষিয় পরিত্যাগ করিলে নিন্-লিখিত বিষয় 

চতৃষ্টয় ব্যতীত কোথাও সু সেজদার আবশ্যক হুইবেক 

না 2০" 

(১) নামাজের “প্রথম কায়েদ!” ত্যাগ করা) 

(২) আধেরি কায়েদায় দরুদ শবিফ না পড়া, 

(9) সভ্ন্ভানে নামাজ মধো খোদার কোন হুকুমকে ধ্যান 

(খেয়াল) কবিতে করিতে নামাজের কে।ন রুকুন ( অঙ্গ) 

পরিক্যাগ না কনা, 

(9) রেকাতে আল।র (প্রথম রেকাতের ) সিজদ। দ্বয়েব 

যে কোনটী সন্ভ্ঞানে পরিত্যাগ করিয়া নামাজের শেষে পুনঃ 

আদার (সম্পন্ন ) করিলে । 

সুভ সিজদার নিয়য। 
(ক) নামাজের শেষে আখেরি কায়দ।তে আত্তাহিয়াতে। 

(দরুদ বা শেষাংশ বাদে ) পড়িয়া ডান দিকে সালাম 

ফিরাইয়1 ছুই সিজদা করতঃ আব্তাহিয়াতো। ও দরুদ পাঠান্তে 
উভয় দ্রিকে সালাম ফিরাইবে। 

(খ) একই নামাজে ভূল বশতঃ একাধিক ওয়াজেব ও 
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পরিত্যাক্ত হইলে, সকল গুলির জন্য একবার শুক সিজদ! 

দিলেই যথেষ্ট হইবে। 

(গ) যদি কোন মোক্তাদি ইমামের সহিত এক্তাদ! 

করিবার পূর্ব্বেই ২১ রেকাত পরিভাগ করিয়া থাকে এবং 

যদি তাহার ইমাম স্মন্ু সিজদ। কবে, তনে তাহাকেও সুভ 

সিজদা করিয়া তত্পর পরিত্যাক্ত নামাজাংশ পড়া আবশ্যক । 

নামাজ মধ্যে বদি কোন বাক্তির ওছু ভঙ্গ হয় এনং ওজু 

করিয়া আসিতে আসিতে, ইমাম নাঁগাজ শেষ কবিয়া স্তভু 

সিজদায় উপনীত হয় তলে এ মোক্তাদিকে স্রভু সিজদাঁতে 

সামেল না হইয়া! পরিত্যক্ত নাগাজ শেবান্তে শুক সেজদ। 
করিতে হইবে । বদি ইমামেব সহিত ও শু সেজদ। করিয়! 

থাকে তবে পুনায়ও তাহাকে সুহু করিতে হইবে। 

প্রবাসের নামাজের নিয়ম । 
0. 

কেন ব্যক্তি ৩ দ্রিনের পথ (ন্যনাধিক ৪৭ মাইল ) পর্যয- 

টন করিবার জন্য ইচ্ছ। করিলে তাহার নিজ গ্রাম বা শহব পরি- 

তাাগ করিয়াই তাহাকে কছর ( কম) পড়িতে হইবে-অর্থাৎ 

চারি রেকাত বিশিষ্ট নামাজে মাত্র প্রথমেক্ত ছুই রেকাত 

পড়িবে; এবং ইচ্ছা থাকিলে স্ন্নতাদি পড়িবে নচেও সুন্নত 

পড়ার আবশ্যক নাই। বে পধ্যন্ত প্রবাসী স্বস্থানে প্রশ্যাবর্তন 
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না করিবে, তণুকাল তাহাকে কছর পড়িতে হইবে । ভৰে 

প্রবাসের কোন স্থানে ১৫ দিবস বা তদুর্ধ কাল অবস্থান 

করিলে বা করিবার ইচ্ছা থাকিলে তাহার কছর করা উচিত 

নহে। যদি ১৫ দিবসের কম সময় প্রবাসের কোন স্থানে 

থাকিবাঁর ইচ্ছা থাকে এবং এইরূপে এক বগুসর অতীত হইয়! 

যায়ঃ অথচ ১৫ দিনের অধিক কাল থাকিবার আবশ্য কত 

বোধ ন1 হয়, তথাপি তাহাকে কছর করিতে হইবে। স্বগুৃহ 

বাসী ইমামের প্রবাসী মোক্তাদিগণকে পুরা নামাজই পড়িতে 

হইবে । আর ইমাম প্রবানী হইলে তিনি সালাম ফিরাইবার 

পর মোক্তাদিগণ তাহাদের বাকী নামাজ সমাধা করিবে । 

এই সময় তাহাব! € মোক্তাদিগণ) স্বর ফাতেহ। পড়িনার 

পরিমিত সময় চুপ হইয়া দাড়াইয়া থাকিবে । ইমাম গ্রবাপা 

এবং গাহার মোক্তাদি গুহ বাসী হইলে, ইমাম তাহার কছর 

বার্তা নামাজের পূর্বেবই সক্ণকে জানাইবে। এইঈরূপ জানান 

মোস্তাহাব। বাড়ীব কাজা নামাজ প্রবাসে পড়িলে উহা 
পুর্ণই পড়িতে হইবে এবং জফরের (প্রবাসের ) কাজ! নামাজ 

বাড়ীতে আসির়। পড়িলে উহা কছর পডিবে। 

যদি কোন ব্যক্তি প্রায়ই প্রবাসে থাকে এবং কোন স্থানে 

তাহার বাসা আদি নিদিষ্ট না থাকে এবং পক্ষাধিক কাল 

কোন এক স্থানে বাস করিবার কথা না হয়, তবে তাহাকে 

কছর পড়িতে হইবে; কিন্তু কোন স্থানে এক পক্ষ কাল 

থাকিবাঁর ইচ্ছা থাকিলে এ স্থানে পীনুছিয়াই পুর্ণ নামা 
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পড়িবে। নিবিড় জঙ্গল গুভূতিকে স্থায়ী বাস ভূমি-বলিয়! 

নিয়েত কর! সিদ্ধ নহে । 

জুম্মার নামাজের বিনরণ। 
(0 "৮ 

জন্মার ওয়াজেব নামাজের জন্য ১১ টা সর্ভ আঁছে 2 

(১) নগর, শহরতলী বা বড় গ্রামের স্থায়ী অধিবাসী 
হওয়া, 

(২) ্রস্থ শরীর থাকা, 

(৩) কাহারও দাসত্ব শুঙখলাবদ্ধ না হওয়া, 

(৪) মাত্র পুকষ লোক হওয়া, 

€ ৫) ভ্হানবান ও লয়ঃপ্রাপ্ত হওয়া, 

(৬) হান্ধ না হওয়া, 

(৭) খপ্ডা না হওয়া 

এই সকল নদর্তেব িন্যওল যাহার উপব না পাওয়। 

যায, সেও জুত্মাব নামাজ পড়িলে উহ্া সিদ্ধ হইবে। কিন্তু 

নিন্ন-লিখিত & সর্তেব কোনটার অভাব হইলে তথায় জুম্মার 

নামাজ দুরস্ত নহে 2 

(৮) শহর প্রভৃতি হওয়া, 

(৯) জোহবের সময় হওয়া) 

(১৭) খোতুবা পাঠ, 
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(১১) অস্ততঃ পক্ষে ইমাম ব্যতীত ৩ ব্যক্তি মোক্জাি 

হওয়া, 

জোন্মার দিবস জোঁম্মার নামাজ পড়িবাব জন্য অবগাহন 

করা শ্বন্নত এবং উত্কুক্ট বক্র পবিধান করা ও স্রগন্ধ দ্রবা 

বাবহার কব মোস্তাহাব । জোন্মার নামাজের জন্য আজান 

হওয়া মাত্রই সকলকে সাংসাবিক যাবনীয় কারাদি ও খরিদ 

বিক্রয় তাগ করিয়! নাসাজেব জন্য মসজিদে উপস্ষিত হওয! 

ওয়াজেব। ইমাম খোত্বারন্ত কবিবার পুর্ব দ্বিতীয়, বার 

আজান (নামাজের জন্য আহবান) উচ্চাবিত ভইবার সময় 

মনোযোগ পুর্ণনক ইমামের দিকে দৃ্গিপাত করতঃ উহা শ্রনণ 

করিবে এবং কথা কঠ্িনে না ও নামাজ আদি পড়িনে না। 

ইমাম দণ্ডায়মান ভইয়া উভয খোৎুবা ( ঘোষণা) পাঠ করিবে। 

প্রথম খোওুবা শেষান্থে তিন আষেত আবুন্তি করা যায, এই 

পরিমিত সময ইমাম বসিয়া বিআাম করহঃ পুনঃ দাড়াইয়। 

খোত্বায়ে সানী (দ্বিতীষ ঘোষণ। )1ঠ শেষ কবিয়া জোম্মার 

ছুই রেকাঁত ফরজ নামাক্ষ টি পড়িবে। 

ঈদের নামাজের বিবরণ । 
১6, 

ঈদের নামাজ ওয়াজেব। জোন্মার নামাজে ষে সকল 

সর্ত বিদ্যমান থাক! আবশ্যক, ঈদের নামাজের জন্যও ঠিক 

তদ্রপই আবশ্টক এবং যেখানে জোম্মার নামাজ সিদ্ধ নহে, 
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তথায় ঈদের নামীজও সিদ্ধ হইবেক ন!। ঈদের জন্য আহ. 

কাম (আদেশ সমূহ ) এই $-- 

(১) আজান ও শআাকাঁমত না ভওয়া, 

(২) নামাজের পব খোত্বা পাঠ শ্রন্নত জানা, 

(৩) সূর্ধ্যোদয়ের কিছু পর হইতে মধ্যাহ্ছের পুর্ন পর্যান্ত 

সময়ে নামাজ পড়া, 

(৪) ঈদের নামাজেব জন্য অবগাহন কবিয়। ভাল বন্দি 

পরিধান কর! এবং সুগন্ধ দ্রব্য ব্যবহার করিয়। নামাজের স্থানে 

যাওয়া । 

ঈদল ফেতেবে নামাজের পূর্বেব আহার কবা এবং ঈদেো- 

জ্জোহাতে নামাজান্ডে কোৌববাণীর মাংস দ্বারা আহাব কর! 

মস্তরহান। 

জেলহজ্জেব প্রথম ১০ দিবস /ক্ষীব হইবে না। 

(৫) ঈদল ফেতেরের নামাজের জন্য ঈদ্গাঞ্ছে গমন 

কালে মনে মনে 

এড টিটি করি তের :0 ৮45 
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পড়িতে থাকিবে এবং নামাজ স্থানে পঁহুছিয়! আবৃত্তি 
বন্ধ কারবে। 



৬০ ইস্লাম-সাঁর-সংগ্রহ। 

ঈছুজ্জোহ|তেও এইরূপ করা উচিত, কিন্তু এবার উচ্চ 

স্বরে পড়িতে হইবে। ও 

(৬) ঈদল ফেতেরের নামাজের পুর্বে সশুক1 ও ফেতের 
আদায় করা মস্তাহাব। 

(৭) বিশেষ কোন কারণে নিদ্দিষ দিবস যথা সময় 

ঈদল ফেভেরের নামাজ পড়িতে না পারিলে, তশ্ুপর দিবস 

সময় মত এ নামাজ পড়া যায়, কিন্তু তৃতীয় দ্রিবস কখনও 

পড় চাই না। 

(ক) ঈদোঁ7ভ্জাহার নামাজ ৩ দিবস পর্যন্তও পড় যাঁয়, 

কিন্তু চতর্থ দিবস নহে । 

(৮) ঈদের নামাজের পুর্বেব বা পরে ঈদগাহে নফল 
নামাজ পড়ী মক্রু 5. । 

(৯) ঈ(দর নামাজের জন্য যে রাস্তা দিয়া ঈদ্গাছে 

যাওয়া যায়, নামাজান্তে সে পথে না বাহয়া অন্য পথে বাড়ী 

প্রত্যাবর্তন করা মোস্তাহাব। 

(১০) কাহারও ঈদের নামাজ কাজা হইলে উহা কাজ! 

পড়িতে হইবে না। 

(১১) ইঈদোজ্জোহার ৯ই তারিখের প্রাতঃকাল হইতে 

১৩ই তারিখের আছর পধ্যস্ত প্রত্যেক রোজ নামাজের পরে 

৫ দফায় লিখিত তকবির এক এক বার পড়িবে । নামাজে 

ইমাম স্বগৃহ বাসী হইলে ইমাম ও তাহার মোক্তার্দিগণকে 



ইস্লাম-সার সংগ্রহ । ৬১ 

এবৎ ইমাম প্রবাসী হইলে কেবল স্বগৃহবাসী মে।জ্জাদিগণকে 

তকবির পড়া ওয়াজেব । 

ঈদের নামাজে কোন স্্রীলোক সামেল হইলে তাহাকে 
মননে ননে তকবির বলিতে হইবে ।. উভয় ঈদের নামাজে 

৬ বার অতিরিক্ত তকবির পড়িতে হর । 

ইদের নাযাজ পড়ার নিয়ম এই ৪-_ 
প্রথম রেকাতে ণ“তকবির ও তহরিমার” পর “সান” 

সঙ কি? 
টার 

(তারিফ) পড়িয়া ৩বার 71 %4 বলিয়া ৩ বারই হস্ত 

আকর্ণ উত্তোলন করিতে হয়, কিন্তু এই তক্বিরের মধ্যবস্ত 
সময় দ্ধয়ে হস্ত দ্বারা তহরিমা বাঁধিতে হইবে না; শেষ তক- 

এ টি নিগে এ 4 

বিরে হস্ত তহরিমা বাঁধিয়া ৪00 ১১০। এবং *:41 ০৮১ পড়িয়। 
পারা তারি 

কেবাত আরম্ত করিবে । এইবূপে এক রেকাত নামাজ 

সমাধা করিয়া ২য় রেকাতের কেরাত শেষ করতঃ ৩ বার 

চির লি তত 

7৮] 44 বলিয়া পুর্বেবেব রেকাতের স্াঁয় হস্ত উত্তোলন 
করিবে, কিন্তু এবার শেষ তকবিরে হাতি তহরিমা আকারে না 

৮ ৮৩ 24 ৩ 

বাধিয়া ধর্থ বার 71») বলিয়া রুকু ও সেজদাদি 

করিবে এবং “কায়েদ।” ও সালামাদি সমাধ| করেবে। 



এন অন্নান্ 

জানাজা, জাকাৎ ও আকিক। প্রভৃতির বিবরণ । 

0 

(ক) অন্তিম জময়ের বিবরণ। 
মানব শরীরে যখন মৃত্যুর চিক্ত প্রকাশ হয়, তখন এই 

দকল কার্ধা কর! সুন্নত 6 

(১) মুমুধ, ব্যক্তির মুখ এরূপ ভাবে কাবা মুখী করিবে, 

যেন তাহার মস্তক উত্তর দিকে ও প দক্ষিণ দিকে এবং 

শবীর দক্ষিণ পার্খে থাকে ; কিন্ধা পূর্বব দিকে মস্তক ও কেব্ল। 
দিকে পা রাখিয়া চি হইয়া শায়িত থাকে। 

(২) মুমূর্ষ, ব্যক্তির নিকটে কলেমা! শাহাদাত একপ 

উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করিবে, যে উহা! যেন এ ব্যক্তি শুনিতে পায়। 
(৩) মুমৃষণকে শাহাদাত পড়িবার জন্য অনুরোধ করিবে 

না। 

(৪) তাহার পার্খে স্থুরা “ইয়াছিন,” সুরা “রাদ” পড়! 

মোস্তাহাব। 

(৫) মুঘূর্ষ, বাক্তি একবার কলেমা শাহাদাত শ্রবণ 

করিয়া কথা না বল! ব! ইঙ্গিত ন। করা পর্যন্ত, তাহার নিকট 
আর কলেম। পড়িবে না। 
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(৬) যখন প্রাণ দেহ পিগ্রুর পরিত্যাগ করিবে, তখন 

তাহার উভয় আখি বন্ধ করিয়! দিবে | 

(৭) ম্বত ব্যক্তির সুত্লি সহভে বাঁধিয়! দিবে, যেন মুখ 

খোল! না থাকে । 

(খ) জানাজার গোসলের বিবরণ £__ 
যে চৌকিতে মৃতকে গোসল করাইবে, প্রণমে সেই চৌকি 

লোবান প্রভৃতি দ্বার! সুগন্ধ যুক্ত করিয়া তদুপরি মৃত ব্যক্তিকে 

শয়ন করাইবে এবং লঙ্গি পবাহয়া তাহার শবীবের যাবশীয় 

বন্মাদি খসাইয়া ফেলিবে ও অবগাহন করাইবে। কুল্কুচ্ 

ন] করাইয়া এনং নাকে জল্ প্রবেশ না করাইয়। ওজুংক্রিয়া। 

সমাধান্তে তাহার দাড়ি গোপ আদি খেশমি দ্বারা ধৌত 

করাইবে। তদভাবে সাবানা'দ দ্বারা ধৌত করাইবে। যাহার 

দাঁড়ী গোপ ও চুল নই, তাহার মাপা খেুমি দ্বারা ধৌত করান 

দবকার নাই। মোরদাকে বাম পার্থে শুয়াইয়া ডাহিন পগ্ভর 

হইতে সমস্ত শরীর এইরূপে জল ঢালিয়া ধৌত করাইবে যে, 

শরীরের কোন অংশ ভিগিবার বাকী নাথাকে। পুনঃ ডাহিন 

পার্থে শুয়াইয়া এরূপে ধৌত কবিবে। মৃতকে ঠেস্ দিয়া 
বসাইয়। ধীরে ধীরে তাহার পৃষ্ঠ দেশ মর্দন করিবে এবং কোন 

নাজাসাৎ বাহির হইলে তাহ! ধৌত করিয়া পবিত্র করিবে । 

তণুপর বাম পার্থে শুয়াইয়া পুর্ব্বের ন্ায় জল ঢালিবে। এই 

ক্ষপে প্রত্যেক স্থানে তিন তিন বার করিয়া জল ঢালিবে। 
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মুরদার স্বানের জন্য জল, বড়ই পত্র বাস্থন্দা পত্র দ্বার! 

ফুটাইয়া লইলে ভাল হয়। অভাবে পরিস্কার জল দ্বারা ধৌত 

করাইবে। গোসলের পর শুষ্ক বস্ত্র খণ্ড দ্বারা শরীরের জল 

শুক করা উঠচত। মৃত ব্যক্তির শরীর ও দাড়ী স্ুগন্ধযুক্ত 

করিবে এবং কপাল, নাসিকা, হাতের তালু, উন্তয় হাটু ও 

উভয় পায়ের অঙ্কুলিতে কপূর মালিশ করিবে । মৃত ব্যক্তির 

মন্তরকে চিরুণী করা ব| চুল ও নখ কর্তন করা উচিত নহে। 

স্বামী মৃত স্ত্রীকে অবগাহন করাইবে না, কিন্তু স্ীলোক তাহার 

মৃত স্বামীকে গোসল করাইতে পারে। মৃহকে গোসল 

করাইয়! দক্ষিণ। গ্রহণ ন| করাই ভাল। যদি অবগাহনকারী 

অবগাহন করাইয়া মজজুণী তলব করে তবে তাহা দিদ্ধ। 

অন্য লোকও যদি গোসল কনাইবার জন্য গাকিয়। পাকে, তবে 

এরূপ মজুরী তলব করা নিদ্ধ। কিন্তু অন্য বাহারও অভাব 

দেখিয়া ঠেকাইয়! এরূপ কর! সিদ্ধ নহে। 

(গ) কাফনের বিবরণ । 
পুরুষের জন্য ৩ কাপড় ও স্ত্রীলোকের জন্য ৫ কাপড় 

দেওয়1 স্বন্নত। 

পুকষের ৩ কাপ্ড় 2-- 

(১) ইজার অর্থাৎ আপাদ মস্তক লম্বা জামা, 

(২) কামিজ (গরীব হইতে প পধ্যন্ত ), 

(৩) লেফাক। ( ইজার হইতে কিছু বড়), 



ইস্লাম-সার সংগ্রহ | | ৬৫ 

এই সকল কাপড পুরুষকে এইরূপে পরাইবে £-- 

শ্রথমতঃ লেফাফা বিছাইয়া তদুপরি ইজার বিছাইবে এবং 

কামিজ. এইরূপে পরাইবে যে, কাপড়ের মধ্য-স্থলে ফাড়িয়! 

গলায় দ্ি॥া এক দিক নীচে ও অপর দিক উপরে পা পর্য্যন্ত 

ঝুলিয়। থাকে । তৎপর মৃত ব্যক্তির বাম দিকের কাপড 

উদ্টাইয়া পরে ডাহিনের কাপড় উন্টাইবে ; তশুপর লেফাফাও 

এইরূপে উল্টাইয়া দিবে । কাফন খসিয়া যাইবার সন্দেহ 

থাকিলে উহা বাঁধিয়া দিবে। 

স্ত্ীলোকদের ৫ কাপড় এই 2 

(১) কামিজ (২) ইজার (৩) লেফাফ! (৪8) খামার 

(খামার_যদ্বার। স্্রীলোকের মাথা আবৃত করা হয়; ইহ! 

এব্প বড় হওয়া চাই যে, মস্থকের যাবতীয় কেশ গুচ্ছই 

ইশ] দ্বার আবুত হয়) (৫) খেরকা বা সিনাবন্দ ( ইহা এরূপ 

বড় হওয়া চাই যে, বক্ষ হইতে নাভি পধ্যন্ত আবৃত কবে ।) 

যেরূপে.পুরষকে কাফণ পরাণ হয় সেইরূপ স্্রীলোকের ও 

কাফন করিতে হয়, কিন্তু স্ীলোককে কামিজ পরাইবার পৰ 

তাহার কেশগুচ্ছশ্ছ্ুই ভাগ করতঃ স্বন্ধের উভয় পার্থ দিয়] 

বক্ষর উপর লম্বিত করিয়া রাথিবে এবং উপরে খামার 

( ছেরবন্দ,) বাঁধিয়! তশুপর ইজার ও লেফাফা দ্বারা আবৃত 

করিয়া সকলের উপর এঁসনাবন্দ” পরাইবে। 
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€ ঘ) জানাজার নামাজের ব্বরণ। 
ভিরিটি 

জান।জার নামাজ “ফরজে কেফায়ী”। কোন মুসলমানকে 

বিনা জানাজাতে সমাধিস্থ করা হইলে সেখানের জীবিত 

যাবতীয় মুসলমান গুনাহগার মধ্যে পরিগণিত হুইবে। জানা- 

জার নামাজে দুইটী ফরজ আছে £-- 

(১) চারি তকবির (২) দণ্ডায়মান হওয়া । বিন! 

কারণে বসিয়া নামাজ পড়া সিদ্ধ নহে । 

জানাজাতে ৩টী স্থ্নত আছে যথ! 2 

(১) সানা (তারিফ পড়া )। সানা 2-_- 
পিত্ত পা ওটি পাতার রত টিতে ৮ পার্ট 

হর 1 (*) ১ 3221০5৮০401 6 সে 

ঁ ১৫ 3 05522 

অনুবাদ 2--হে আল্লা! পবিত্রতা এবং তোমার তাপিফের 

সহিত তোমাকে স্মরণ করিতেছি । হে আল্লা, তোমার নাম 

মহ! গৌরবান্িত এবং তোমার বুজুর্গী বড়ই মহৎ এবং তোমার 
প্রশংস|। বড়ই উচ্চ, তোম। ব্যতীত কেহই উপাস্য নাই । 

(২) দরুদ শরিফ £-- 
॥ ০ পা জেলা তলা 89৪ ৮০ পালা 5০০ পাপা সি পা পেকে লে 

৬৬৩ ৮৫০৪৮২৮১1০০ রি ৫৯১৯১০০ ১01০৪ রী টি তি টি 1 ৭ (৬৬। 

পি 04৮5 পার্তিটি পান 

+[ ০৯১৯০ ৬১৯০৭ ি ১০ ] ঠা ০1 155 (১ 1031 
কি 
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তান্ুবাদ 2--হে আল্লা! মোহাম্মদ (দঃ) এবং তাহার 

ংশধরগণের প্রতি তৃমি অনুগ্রহ বর্ষণ কর, ইব্রাহিম (আঃ) 

এবং তাহার বংশধরগণের প্রতি যেরূপ অনুগ্রহ করিয়াছিলে। 

সত্য সত্যই তুমি বড়ই বুজুর্গ । 

(৩) বরঃ প্রাপ্ত বালকের জন্য এই দোওয়া পড়া ; যথা £-_ 
পর্ণ পা বণ পি তা পাও পা পাত 4৫. ডি ৩ 

্ঁ 755$ ঠ 3 ১ 3 রি তি 5 র্ ১৫১, 9 (১১৬০ (3১১০০) 1৪০ (৪51 
ওগি শশা রি পণ পারা পার্টি তে 

8৬. পাত 0 ৮৫৮র দত 85 09529, ৮ ৮ পারের 

রতি, 1৮45 ৪ ০২০ ্  ২. টু ৫১৯৯ ১০ 5 | ৩ 0১| 9 ) এ 
রা 

4.5. পে পে সত তত গে ৮০7 ও পর্পে ৮৫ 

সা ৬: ঞ ঃ এডি ॥] ০৫ 555 (১০০ ৮5১৪ 5 ৬১ ১ 

পা পা রা 

বঙ্গানুবাদ 2--%হ আল্লা, আমার ও যাবতীয় জীবিত মন্ু- 

ষ্যের, যাহারা এই জমাতে হাঁজের আছে তাহাদের, যাহাব! 

হাঁজের নাই তাহাদের এবং আমার ছোট ও বড়গণের এবং 

আমাদের পুরুষগণের ও আমাদের জ্্ীলোকগণের পাপ মার্জন! 

কর (পাপ হইতে মুক্তি দাও)। হে আল্লা! আমাদের মধ্যে 

যাহাকে জীবিত রাঁখিতেচ্ছ, তাহাকে ইসলাম ধন্ধর মধ্যে জীবিত 

রাখিও এবং যাহাকে মৃতরূপে পরিণত করিতেছ, তাহাকে 

বিশ্বাসের € ইমানের ) সহিত মৃত্যযুখে নিপতিত খরিও |” 

মৃত ব্যক্তি বদি অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক হয়, তবে নিম্নোক্ত 

দেওয়া পড়িবে, যথ1 ৪ ্ 
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পপি বত ভে ভিপ্গৰ ৫ ও পরত পালি দির রি লা পভ দি বণ 0১5৫ 
( ১১5৯) |] 1)৯১ 9 1) 13] &__ টিনা 3 (__৮)৪ ._ 5) ৫. 152] 13 | 

পাত এ ৮ ৯ 

+ ৬৯১০০ 5 জৈঠাকত 
রণ 

অনুবাদ হে আল্লা এই শিশুকে আমাদের জন্য পেশ 

খিমা কর ( অভ্যর্থনাকারী কর), শেষ দিনে তাহাকে আমাদের 

জন্য সঞ্চিত ধন ও মজুবী রূপে পরিণত কর এবং তাহাকে 

আমাদের জণ্য তোমার দণ্গায় অব্যর্থ স্পারেস বর্তা করিও। 

মৃত শপ্রাপ্ত বয়স্ক! বালিকা হইলে এই দোওয়া পড়িবে, 

যথ। ৫-- 

তা দি ০৫৪১০ ৮ ০১৮৪0 50 া* 

(১) ৪1৯০১] 5 1৯১০ 5 1৭ ] ৮. 1 না) রি ৬০ (12১ 78) ] 

৮৬ পর শি ও ৩ টি 

১৫ ০২০০০ 3 ৮5 

বঙ্গানুবাদ 2--উপরের ন্তার (বৈয্লাকরণিক লিঙ্গ ভেদে 

ক্রিয়া ভেদ মাত্র পার্থকা) 

9 

জানাজার নামাজের নিয়ম । 
আমি ৪ শভকৃবিরের সহিত এই জানাজার নামাজ পড়াইবার 

নিয়ত করিতেছি । নামাজ আল্লার জন্য এবং প্রার্থনা এই 
৭ 

শবের জন্য ও আমাদের মুখ কাবা তরফ। তশপর ):5 ৪01 
বলিয়া উভয় হস্ত আকর্ণ উঠাইবে এ৭ং হাত তহরিম! বাধিবে। 

ইহার পর উপরোক্ত “সানা” (তারিফ) আবৃত্তি করিয়। 
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7৮1 40| উচ্চারণ করতঃ উল্লিখিত দ্ররূদ শরিফ পাঠ করিয়। 

পুনঃ 748 4১1 বলিয়া প্রাগুক্ত দোওয়। ( আশীর্ববচন ) পড়িবে 

(স্ত্রী, পুরুষ, নাবালেগ ও নাবালেগ। প্রত্যেকের জন্য পৃথক 
পৃথক দেয়! উপরে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে) এবং উভয় 

দিকে সালাম ফিরাইবে। 

জানাজার ইমাম তকবির চতুষ্টয় এবং সালাঁম উচ্চৈংস্বরে 
বলিবে। জানাজার ইমামতির ভার পাইবার উপযুক্ত ব।ক্তি- 

গণের মধ্যে বাদশাহ. অগ্রণী, তৎপর কাজী, তণ্পর গ্রামের 

ইমাম, তৎপর মৃত ব্যক্তির অভিভাবক। যিনি অভিভাবক 

নহেন, তিনিও অভিভাবকের অনুমত্যনুসারে নামাজ পড়িতে 

পারেন । 

উপরোক্ত ভার প্রান্ত ব্যক্তিগণের বিনান্ুমতিতে এবং 

অলির অনুপস্থিতিতে যদি অন্য কোন ব্যক্তি জানাজা পড়ে, তবে 

অলি ইচ্ছা করিলে এ নামাজ পুনববার পড়িতে পারে । অভি- 

ভাবক নিজে নামাজ পড়িয়া থাকিলে অন্য কাহারও পুঁননগমাজ 

সিদ্ধ হইবেক না! জানাজার ইমামকে স্ত্রী পুরুষ নির্বিবশেষে 

শবের বক্ষ-স্থল মুখী হইয়। দ।ড়াইতে হইবে । 

কতকগুলি জাঁনাজ। এক সংঙ্গ প্রস্তরত হইয়! থাকিলে, 

পৃথক পৃথক ভাবে বা সকলের জানাজা একইবারে পড়া সিদ্ধ 

পড়িবার নিয়ম এই £-- 

যাবতীয় শবকেই এক স্থানে এইরূপে স্থাপন করিবে নে, 

যাহার! অধিকতর জ্যেক্ট তাহাদের শরীর ইমামের ঠিক সম্মুখে 
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তশ্পর তদপেক্ষা নিন পদস্থগণকে পর্যায়ক্রমে পশ্চাণ্ড পশ্চু 

অর্থাৎ প্রথমোক্ত শবের কাবা-পার্থখে রাখিতে হইবে ; যথ। 

বয়ঃপ্রাপ্ত পুরুষের দ্েহ' ইমামের নিকট, তাহার পশ্চাতে 

অপ্রাপ্ত বয়স্ক বাপকের দেহ ও তৎুপশ্চাতে বয়ঃপ্রাপ্তা স্ত্রী- 

লোকের দেহ ইত্যাদি ইত্যাদি। 

শব দাফণের বিব্রণ। 
পম (7) 

শব স্কন্গে কবিয়া কবরের নিকট মাটীতে নামাইবার পূর্বে 
তাহার নিকটবন্তী স্থানে উপবেশন করা মকরুহ। পারছে 

খননকৃত কবর ব্যবহার করা উচিত। মাটী নরম থাকা হেতু 

যদি বগলী কবব খনন করা অসম্ভব হয়, তবে সিন্দুকি কবর 

প্রস্তত করাতে কোন দোষ নাই । মুরদাকে কেবাদিক হইতে 
কবর গণ্ডে অবতরণ করাণ উচিত। কবরে স্থাপনকারী এই 

কলেমা (বাক্য ) পড়িতে পড়িতে মুরদাকে কবর গর্ভে শায়িত 

করিবে যথ। £-- 

8) চিডিে মানি চট 0] তে 

অনুবাদ ৪--“আওল্লার নামে এবং রছুলুল্লার ( দঃ) ধম্ম পথে 

এই মুরদাকে কবরে রাখিতেছি |” 

মুরদার মুখ কেবুদিকে ফিরাইয়। দিবে ও বান্ধ! কাফন 

খুলিয়া দ্রিবে এবং তশ্পর স্টক বা বংশখণ্ড দ্বারা কবর ঢাকিয়! 

ফেলিবে। উপস্থিত মুনলমানগণের ৩ জনে কবর গর্ভে প্রথম 
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বার মাটা নিক্ষেপ করিবার পুর্বেব এই দোওয়া পড়িবে; 
চি পাতিল কটি শি 

যথ। 2-- (5 ০০৬৯ ৬ 

অনুবাদ “ইহা দ্বারাই আমি তোমাদিগকে স্যজন করি- 
ল৮ ০০ % পট ৮/১ পা 

য়াছি।৮ দ্বিতীয় বার পড়িবে 2 16 ০৪০ ১? ) 
লট তর 

অনুবাদ £__“ইহাতেই তোমাদিগকে ফিরাইয়াদিব( মিশা- 

ইয়া দিব )। ৮ 

তৃতীয় বার মাটা নিক্ষেপ করিবার সময় এই দোওয়! 
7 2০৪ তা ৯৮ ০৯৮৪৩ 

পড়িবে 2 এ৯া 8) ১৯ )৯১ &৯ 9 

অনুব/দ 2-উহ1| হইতেই তোমাদিগ-ক দ্বিতীয়বার বাহির 

করিব ।৮ 

মৃত্তিক| দ্বার কবর পৃষ্ঠ উচু করতঃ উদ্রেব পুষ্ঠের গ্ায় 
উচু করিয়! দিৰে। 

এসে 

জাকাঙ। 
522 

ইসলাম ধর্মের ক্রিঘ্। কলাপ মধ্যে জাকাঁৎ দেওয়াও 

একটী ফরজ। ব্যয় বাদে ষে পরিমিত সম্পন্তি সম্বুসর মধ্যে 

উদ্বত্ত হইলে জাকাত ফরঞ্জ হয়, নিন্ে তাহার তালিকা প্রদত্ত 

হইল । 

৫২ তোলা ৫ মাসা ৪ রতি পরিমিত রৌপ্য ব৷ ৫ তোল! 
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২ মাসা বা তছুদ্দ পরিমিত স্বর্ণ) বসরের যাবতীয় আবশ্যকীয় 

।খরচ পত্রাদ্দি শেষ করিয়াও যাহার নিকট তহবিল থাকিবে, 

তাহাকে তাহার তহবিলের ৪০ ভাগের ১ ভাগ পরিমিত অর্থ 

জাকা্ স্বরূপ দান করিতে হইবে, ইহাই খোদার পবিভ্র 

আদেশ (ফরজ )। 

হোর্রা (যে দাসত্ব-শৃঙ্থলে আবদ্ধ নহে )% বয়ঃপ্রাপ্ত 

মুসলমানের তি জাকাত ফরজ; কুহদাস, অপ্রাপ্ত বয়স, 

পাগল ও কাফেরের প্রতি জাকাহ দান উচিত নহে। খণী 

ব্যক্তির নিকট তাহার খণ পরিশোধোপযেগী অর্থ মজুদ 

থাকিলেও তাহার প্রতি জাকাঁও ওয়াজেব নহে । গৃগ পালিত 

পশ্বাদি য্দি ব্যবদায়ের জন্য খরিদ করা বা! প্রতিপালন কর 

ন। হয় তবে তাহাদের জাকাশ দিতে হইবে না। পশুর 

জাকাতের হার বিভিন্ন প্রকারে নিণীত আছে। যথা 2-- 

৪০ এর উদ্দ ও ১২০ এর অনুদ্ব সংখ্যক ছাঁগল ব| মেষের 

জন্য ১ ব€সর বয়স্ক একটা চাগল বা মেষ, ১২১ হইতে ২০৪ 

পর্য্যন্ত ছাগ ব! মেষের জন্য ২টি, এবং ২০১ হইতে ৩০০ পধ্যস্ত 

ছাগ বা মেষের জন্য ৩টি ছাগ বা মেষ জাকাত দেওয়া চাই। 

মেষের পরিবর্তে ছাগ দেওয়াই অধিকতর ভাল। এইরূপে 

প্রত্যেক শত সংখ্যার সহিত এক একটা প্রাণীর সংখ্যা বুদ্ধি 

হইয়া থাকে ইত্যাদি ইত্যাদি । 

(গাভী) ৩০ এর অনধিক সংখ্যক গাভী বা মহিষের জন্য 

এক বশুপরের বস একটী, ৪০্টী পর্যন্ত দুই বগসর: বয়স্ক 



ইস্লাম-সার সংগ্রহ । পরও 

গাভী বা মহিষ একটী ; ৪১ গাভী বা মহিষ হইলে, ২ বুসরের 
গাভী বা মহিষ একটী এরং উহার মুল্যের ₹ অংশ জাকাহু 

দিতে হয়। এইরূপ ৫৯ পধ্যন্ত বৃদ্ধি হইয়া ৬৭ সংখ্যা 

উপনীত হইলে ২ বরের এক গরু বা মহিষ দিবে, যেহেতু 

প্রত্যেক ৩০ সংখ্যার জন্থ একটা এক বগুসরের এবং ৪০ 

সংখ্যার জন্য একটী ২ বশুসরের গরু বৰা মহিষ বৃদ্ধি হারে 

জাকাৎ দিবে। 

জাকাতের সম্পত্তি দীন এবং তালেব ইলিম দ্িগকেই 

দিতে হয়। মা, বাপ, দাদা, দাদী, নানা, নানী, পুক্র, কন্তা, 

পৌত্র, পৌত্রী, দৌহিত্র, দৌহিত্রী এবং স্ত্রী ও স্বামী পরস্পরকে 

দেওয়। চাই না। এই সকল ব্যক্তিগণ ব্যতীত অন্য কোন 

আত্মীয় দরিদ্র ঝ1 ছাত্র হইলে তাহ।কে দেওয়া যায়। জাকাৎ 

গ্রহণ করিতে “গ্রহণ কার?” বলিয়া বধন এক জনের আবশ্যক 

হয় তবে কাফন দান, মস্জিদ প্রস্তত, জায় নামাজ প্রস্তত, 

কূপ খনন প্রভৃতি কাধ্যে কুয়া মস্জিদ গুভৃতিকে “দান গ্রহণ 

কারী” বলিয়া! গণ্য কর! যায় না হেতু এ সকল কার্ষো জাকা- 

তের অর্থ ব্যয় করা নিষিদ্ধ। যাহাদের প্রতি জাকাত দেওয়। 

ফরজ, সশুকা ফেতের ও কোরবাণী দেওয়াও তাহাদের প্রতি 

ওয়াজেব; তবে পার্থক্য এই-স্বীয় আবশ্যকীয় দ্রবাদি 

ব্যতীত অবশিষ্ট ব্যবহার্ধ্য জন্তু বা আবশ্যকীয় গৃহ সামগ্রী 
প্রভৃতির মুল্য তাহার সম্পত্তি মধ্যে গণ্য করিয়া তাহার জন্য 

কোরবাণী ও সতকা দিতে হইবে, কিন্তু জাকাণ্ড দিতে হইবেক 



শ৪ ইস্লাম-সাঁর সংগ্রহ? 

না উদাহরণ £--কোন ব্যক্তির ছুইটী তরবারি ও দুইটী অশ্ব 
থাকিলে, একটা তরবারি ও একটী অশ্ব আবশ্যকীয় মধ্যে 
গণ্য করিয়া অপর তরবারি ও অশ্বের মূল্য ৫২॥০ টাক! হইলে 

এ ব্যক্তিকে “আহলে নেসাব” বলিয়া গণ্য করিবে এবং এই 

জন্য তাহাকে সশ্কা, ফেতের ও কোরবাণী প্রভৃতি করিতে 

হইবে কিন্ত এ কাল্পনিক ৫২॥০ তোলা রৌপ্যের জন্য তাহাকে 

জাকাত দিতে হইবেক না । 

ভর (7 ০০০ 

ফেতের। 

নিজের ও নাবালেগ পুত্র কন্ঠাদের জন্য অদ্ধ “সা” গম বা 

এক “সা” যব ফেরা দেওয়া ওয়াজেব। 

*তদ্ধ সা” ইংরেজী ওজনে নম্বরী /১।০ সোয়! সেরের 

দমান। যাহাদের প্রতি সদকা বা কোরবাণী ওয়াজেব তাহা- 

দের পক্ষে জাকাত বা সক! গ্রহণ করা সিদ্ধ নহে। 

কোরবাণীর দোওয়| 2-- 

( জন্্রকে মাটীতে শোয়াইবার পূর্বেব এই দোওয়া পড়িবে ) 

যথা ১৮ 

পরল পে পাত তা হি 487 

পর পারা তি কি তি ৩& 7 ০ পর্পি বটি 

১৪৮১৯এ 3 ৫ 5 ৮০: ৩1 রঃ 895 সপ ্ | 3 



| 

ইস্লামংসাক লংগ্ুজ | ৯ 

শী ১৭০০ রত টা নি ডি জর খু এ ঠা ও 

915 ৩১ 70251 ০975 ১৭ ০) 4] পাশ রে 

5 ? 4 8 ০8 পা 

051 £] &/1] ৯ স্ ৬৬4-৮1০৮ 

বলিয়া কোরবাণী করতঃ নিম্সোস্ত দোওয়া আবৃত্তি 
করিবে £-- 

পপ কি ৪ 8৫ ০1০ ॥ ০০0 ভত 

০১০০ (22 যি ০ ইজ কি ৮৪১ ০)-12) '€14| 
প্রি তা 

চি ৮৮:79 পা না প্রেত 

/ 

অন্যের জন্য কারবাণী করিতে হইলে (৯ স্থলে ৩৬ ১৩) 

অর্থ/ কোরবাণী দাতার নাম লইবে। 

আকিকার বিবরণ । 

নব প্রসূত শিশুর মন্তক মুগ্ডন করাইয়া আকিকার জন্য 

প্রাণী জবেহ করিবার সময় এই দোওয়। পড়িবে, যথ! 2-_ 

পাঠে ক পা না টি তক ০ পাকি ৪৪ কে ৮৫৪ ৮ 

(৬০ রিচি [€৯-০) ১ ১০০৯3 (৪ এ ৬১/ঠ ৬ ১১1 বি ॥ 8১৫ (411 
রর রি এটা 1/ 

বহি) কি ৬ পরিণত ৬০৩ ভি পা পা কিঠ তে শি 

(৫) 2 ০৯ (652) (801 হাসি হৈ টস ৪১1 ১০ 5 27887 
পরা রা ॥ শা রর | পাতাতে পা 1 রশ 

9 রী 8 এ ০ 

- 9০৭] ৬ ০০ 85195 
লি র 



১ ইগ্পাখন্দীর ঈংহাহ। 

এবং জন্তুটাকে ভূমিতে নিপতিত করিবার পূর্বেধে এই 
দোওয়! পড়িবে ;-- 
চা গত চেরি সএ লে 1 1 টে, শালর্ণা 8 ৮ লি শা ০0 ০ ৮ 

(4 ১ (95১, ০০)1) ০১৯৯০ 3125 (৪৯। ৬৫৫৯৯ 2 স্পর্শ ও ৬ 
না লা রা রা র্ রা 

পপি তে লা শা জাল রাড শিরা ডা শা ধু. 8 5 8. 5৪. ৮% £ রি পা 

রী এ শী রা 
৬ 

কপার তা গী- পে আ্ ক: 9 শা লি এ: ক পক র্পা 5 ৮ 
এ 19211265802: ৩1০ :527-%| ৬৬. -4৮, 29৫২০ টি (০0৯ টনি এট 

কল র্চ রা শর্পা পর ব্ 

£ ক) লে 

৮ 786 401 ৫4 (৮১ + ০১৭০ ৬ 

নব প্রসৃত শিশুর পিতার পক্ষেই জবেহ করা শ্রেরক্ষব। 

বদি বালিকা হয় তবে “এবনেশ স্থলে “বেন” এবং ফালানার 

স্তলে ছেলে বা মেষেব নাম নিতে হইবে । অন্ত কেহ জবাহ 

করিলে “এবনেশ গ “বেন্তেশ স্থলে ফালা বেন্তে ফালা ব 

বেন্নে ফালা অর্থাত প্রথম ফালার স্থল ছেলে বা মেয়ের নাম 

এবং বেন্নে ফাল! ব| বেন্তে ফালা স্থলে ছেলে বাঁ মেয়ের পিতার 

লাম করিতে হইবে। 

নব প্রসৃত শিঞ্ঞর লিঙ্গানুযায়া তাহার নামের পরিবর্তে 

ব্যবজহ সর্নব নামেরও লিঙ্গ ভেদ হইবে। 












